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NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

 

Hotărâre privind modificarea datelor de identificare și a valorilor de inventar ale 

bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului 

Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale  “Administrația Canalelor 

Navigabile”- S.A. Constanța, prevăzute în Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 

1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public 

al statului, ca urmare a reevaluării 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea 

situaţiei actuale 

 

Potrivit dispoziţiilor art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 

publică, inventarul bunurilor din domeniul public al statului se întocmeşte, 

după caz, de ministere, de celelalte organe de specialitate ale administraţiei 

publice centrale, precum şi de autorităţile publice centrale care au în 

administrare asemenea bunuri. 

Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în 

administrarea Ministerului Transporturilor, este prevăzut în Anexa nr.16 la 

Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat 

al bunurilor din domeniul public al statului, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 1020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
 

Anexa nr. 16 cuprinde inventarul bunurilor proprietate publică a statului 

aflate în concesiunea Companiei Naţionale Administraţia Canalelor 

Navigabile S.A. Constanţa, unitate aflată sub autoritatea Ministerului 

Transporturilor, care desfăşoară activităţi de interes public naţional având 

obligaţia de a pune la dispoziţia utilizatorilor infrastructura, aparţinând 

domeniului public al statului, în mod liber şi nediscriminatoriu, în 

conformitate cu dispoziţiile legale.  

In conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006, la art. 2 alin. (1) se 

precizează faptul că modificările intervenite în inventarul bunurilor din 

domeniul public al statului se aprobă, prin acte normative adoptate în acest 

sens. 

 

Astfel, la bunurile concesionate Companiei Naţionale Administraţia Canalelor 

Navigabile SA Constanţa au  intervenit modificari ca urmare a punerii în 

funcţiune a unor lucrari de investiţii si a evaluării bunurilor din domeniul 

public al statului efectuate în condiţiile legii (Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2). 
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In acest sens, este  necesar să se iniţieze şi să se aprobe o hotărâre de Guvern 

în sensul actualizării inventarului centralizat al acestor bunuri din domeniul 

public al statului. 

11. În cazul 

proiectelor de acte 

normative care 

transpun legislaţie 

comunitară sau 

creează cadrul pentru 

aplicarea directă a 

acesteia, se vor 

specifica doar actele 

comunitare în cauză, 

însoţite de 

elementele de 

identificare ale 

acestora 

 

 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2. Schimbări 

preconizate 

Proiectul de act normativ se referă la  modificarile intervenite asupra 

inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniu public al statului aflate în 

administrarea Ministerului Transporturilor si concesiunea Companiei 

Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile S.A. Constanţa. 

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 

privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 

instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, Compania 

Naţională Administraţia Canalelor Navigabile  S.A. a  procedat la reevaluarea 

activelor fixe din domeniul public al statului, ceea ce a condus la modificarea 

valorilor de inventar a bunurilor proprietate publică a statului. 

 

Reevaluarea a fost efectuată de SC Finevex SRL la data de referinta 

30.06.2017, ale carei  rezultate au fost consemnate în Raportul de reevaluare 

datat in 31 Iulie 2017. 

În consecinţă, se impune operarea modificărilor valorilor de inventar ca 

urmare a reevaluarii si punerii in functiune a unor investitii precum si 

modificarea descrierii tehnice, conform Raportului de evaluare anexat, astfel:            

Nr. MF 33595 Terenuri aferente canalului Dunare - Marea Neagra, 

inclusiv zonele de siguranta, Suprafaţa totală: 21.587.784,54 mp, valoare 

actuală de inventar 332.812.314 lei (conform H.G. nr. 1098/2010); după 

reevaluare valoarea de inventar este de 355.687.296 lei. Diferenta din 

reevaluare este + 22.874.982 lei. Astfel, terenurile aferente canalului Dunare - 

Marea Neagra sunt impatite pe teritorii administrative, dupa cum urmeaza: 

1.Ter. adm.Cernavodă: S = 2.024.273,00 mp, nr. cad. 1272, înscris în CF nr. 

101589 (fost 2084). Valoarea actuala de inventar 33.890.378,60 lei; dupa 

reevaluare valoare de inventar este 34.107.846 lei. Diferenţa din reevaluare  

este de + 217.467,40 lei.  

2. Ter. adm. Saligny: S = 1.784.694,00 mp, nr. cad. 959-1, înscris în CF 

nr.100314 (fost 1052). Valoarea actuala inventar 9.561.391,0 lei; dupa 

reevaluare valoare de inventar este 10.565.513 lei. Diferenţa din reevaluare  

este de + 1.004.122 lei. 
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3. Ter. adm. Mircea Vodă: S = 1.523.163,00 mp, nr. cad. 1235-1, înscris în 

CF nr. 100593 (fost 1051). Valoarea actuala de inventar este 10.200.318 lei 

dupa reevaluare valoarea de inventar este 11.098.131 lei. Diferenta din 

reevaluare este de + 897.813 lei.  

4. Ter. adm. Medgidia: S = 2.291.353,00 mp, nr.cad.2744-2, înscris în CF 

nr. 100599 (fost 10704). Valoarea actuala de inventar 23.017.099,20 lei, dupa 

reevaluare valoarea de inventar este 34.434.155 lei. Diferenta din reevaluare 

este de 11.417.055,80 lei. 

5. Ter. adm. Medgidia - drum acces nr. 2 port: S = 10.838 mp, nr. cad. 

101663 (fost 10900)  înscris în CF nr. 101663 (fost 12979). Valoare actuala 

de inventar 108.921,90 lei; dupa reevaluare valoarea de inventar este 118.452 

lei. Diferenta din reevaluare este de + 9.530,10 lei.  

6. Ter. adm. Castelu: S = 392.723,00 mp, nr. cad. 715-1, înscris în CF 

nr.100012 (fost 10002). Valoarea actuala de inventar este 2.103.989,90 lei; 

dupa reevaluare valoarea de inventar este 2.861.474 lei. Diferenta din 

reevaluare este de + 757.484,10 lei. 

7. Ter. adm. Poarta Albă: Suprafata actuala = 1.404.356,87 mp, Suprafata 

modificata conform extras CF =1.404.356 mp,  nr. cad. 1321-1, înscris în 

CF nr. 100237 (fost 10169). Valoarea actuala de inventar este de 

14.107.045,60 lei; dupa reevaluare valoarea de inventar este 14.709.192 lei. 

Diferenta din reevaluare este + 602.146,40 lei. 

8. Ter. adm. Basarabi: S = 1.376.753,19 mp,  nr. cad. 1779, înscris în CF nr. 

100683 (fost 10541). Valoarea actuala de inventar este 13.829.761,10 lei; 

dupa reevaluare valoarea de inventar este 14.420.072 lei. Diferenta din 

reevaluare este + 590.310,90. 

9. Ter. adm. Valul lui Traian:  Suprafata actuala  = 990.506,26 mp, 

Suprafata modificata conform extras CF = 991.208 mp, nr. cad. 1893/S, 

înscris în CF nr. 100494 (fost 10215). Valoarea actuala de inventar este 

16.594.808,70 lei; dupa reevaluare valoarea de inventar este de 16.689.466 

lei. Diferenta din reevaluare este + 94.657,30 lei.  

10. Ter. adm. Cumpăna: Suprafata actuala  = 3.194.955,21 mp, Suprafata 

modificata conform extras CF = 3.194.955 mp, nr. cad. 100542 (fost 2138), 

înscris în CF nr. 100542 (fost 10229). Valoarea actuala de inventar este 

64.187.928,20 lei; dupa reevaluare valoarea de inventar este  65.472.779 lei. 

Diferenta din reevaluare este + 1.284.850,80 lei.  

11. Ter. adm. Bărăganu: S = 172.619,00 mp, nr. cad. 100199 (fost 10125), 

înscris în CF nr. 100199 (fost 10256). Valoarea actuala de inventar este 

751.396,70 lei; dupa reevaluare valoarea de inventar este 864.699 lei. 

Diferenta din reevaluare este + 113.302,30 lei. 

12. Ter. adm. Topraisar: Suprafata actuala = 257.728,88 mp, Suprafata 

modificata conform extras CF= 257.728 mp, nr. cad. 1232, înscris în CF nr. 

100264 (fost 10173S). Valoarea actuala de inventar este de 862.979,40 lei; 

dupa reevaluare valoarea de inventar este de 1.291.039 lei. Diferenta din 

reevaluare este + 428.059,60 lei. 
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13. Ter. adm. Agigea: Suprafata actuala = 3.466.161,00 mp, Suprafata 

modificata conform extras CF= 3.466.441,00 mp nr. cad.104642 (fost 

13199), inscris în CF nr. 104642 (fost 14167). Valoarea actuala de inventar 

89.371.431,90 lei; dupa reevaluare valoarea de inventar este 93.128.848 lei. 

Diferenta din reevaluare este + 3.757.416,10 lei. 

14. Ter. adm. Basarabi - drum acces radioreleu: S =1.808 mp, nr. cad. 

100719 (fost 10078), înscris în CF nr.100719 (fost 10630).  Valoarea actuala 

de inventar 16.345,50 lei; dupa reevaluare valoarea de inventar este 18.114 

lei. Diferenta din reevaluare + 1.768,50 lei. 

15. Ter. adm. Cumpăna - depozit pam. "b" ms: Suprafata actuala= 

1.014.807,77 mp, Suprafata modificata conform extras CF=1.014.808 mp,  

nr. cad. 100553 (fost 2137/s), înscris în CF nr. 100553 (fost 10234). Valoare 

actuala inventar 20.387.894 lei; dupa reevaluare valoarea de inventar este 

20.795.999 lei. Diferenta din reevaluare este + 408.105 lei. 

16. Ter. adm. Cumpăna - depozit pam. "c + d" ms: Suprafata actuala = 

938.071,13 mp, Suprafata modificata conform extras CF=938.071mp, nr. 

cad. 100634 (fost 2179), înscris în CF nr. 100634 (fost 10341). Valoarea 

actuala de inventar 18.846.224,20 lei; dupa reevaluare valoarea de inventar 

este 19.223.470 lei. Diferenta din reevaluare este + 377.245,80 lei. 

17. Ter. adm. Topraisar - depozit pam. "f1" md: Suprafata actuala = 

108.895,76 mp, Suprafata modificata conform extras CF=108.896 mp nr. 

cad. 1169, înscris în CF nr. 100037 (fost 10017). Valoarea actuala de inventar 

364.626,60 lei; dupa reevaluare valoarea de inventar este 545.490 lei. 

Diferenta din reevaluare este +  180.863,40 lei. 

18. Ter. adm. Topraisar - depozit pam. "f2" md: Suprafata actuala = 

77.490,47 mp, Suprafata modificata conform extras CF=77.490 mp nr. 

cad. 1170, înscris în CF nr. 100041 (fost 10021). Valoarea actuala de inventar 

259.469,10 lei; dupa reevaluare valoarea de inventar este 388.172 lei. 

Diferenta din reevaluare este + 128.702,90 lei. 

19. Ter. adm. Agigea - depozit pam. "Agigea" ms: S =45.033,00 mp, nr. 

cad. 101060 (fost 10209), înscris în CF nr. 101060 (fost 11102). Valoarea 

actuala de inventar 1.161.071,40 lei; dupa reevaluare valoarea de inventar este 

1.209.947 lei. Diferenta din reevaluare este + 48.875,60 lei. 

20. Ter. adm. Agigea - depozit pam. "g" md: S =511.554,00 mp, nr. 

cad.101002 (fost 10195), înscris în CF nr. 101002 (fost 12166). Valoarea 

actuala de inventar este 13.189.233,10 lei; dupa reevaluare valoarea de 

inventar este 13.744.438 lei. Diferenta din reevaluare este + 555.204,90 lei. 

Nr. MF 33596 Senal navigabil Dunare-Marea Neagra: valoarea actuala de 

inventar este 1.873.872.632 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar 

este 1.913.448.822 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este  

2.109.003.292 lei. Diferenta din reevaluari este + 235.130.660 lei. 

Nr. MF 33597 Pereuri legate cu mastic bituminos, Km.0+000- 4+101 mal 

stang+mal drept, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 1.052.370 lei; 

dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este 1.074.596 lei; dupa reevaluare 

2017 valoarea de inventar este 1.089.666 lei. Diferenta din reevaluari este + 
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37.296 lei. 

Nr. MF 33598 Pereuri legate cu mastic bituminos km.4+489 - 23+895 mal 

stang+mal drept, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 4.976.209 lei; 

dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este 5.081.306 lei; dupa reevaluare 

2017 valoarea de inventar este 5.152.566 lei. Diferenta din reevaluare este + 

176.357 lei. 

Nr. MF 33599 Pereuri legate cu mastic bituminos km.24+840 - 35+710 

mal stang+mal drept, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 2.759.866 

lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este 2.818.154 lei; dupa 

reevaluare 2017 valoarea de inventar este 2.857.675 lei. Diferenta din 

reevaluare este + 97.809 lei. 

Nr. MF 33600 Pereuri legate cu mastic bituminos km.62+878 - 64+410 

mal stang+mal drept, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 395.757 lei; 

dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este 404.115 lei; dupa reevaluare 

2017 valoarea de inventar este 409.783 lei. Diferenta din reevaluare este + 

14.026 lei.   

Nr. MF 33601 Pereuri legate cu mortar de ciment km.35+710 - 39+678 

mal stang+mal drept, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 368.056 lei; 

dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este 375.830 lei; dupa reevaluare 

2017 valoarea de inventar este 381.101 lei. Diferenta din reevaluare este + 

13.045 lei. 

Nr. MF 33602 Chesoane mal stang km.23+895 - 24+840, CDMN: Valoarea 

actuala de inventar este 6.911.372 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de 

inventar este 7.057.340 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 

7.389.670 lei. Diferenta din reevaluare este + 478.298 lei. 

Nr. MF 33603 Pereti mulati mal drept km.23+895 - 24+840, CDMN: 

Valoarea actuala de inventar este 7.147.107 lei; dupa reevaluare 2010 

valoarea de inventar este 7.298.054 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de 

inventar este 7.641.719 lei. Diferenta din reevaluare este + 494.612 lei. 

Nr. MF 33604 Ziduri de sprijin pana la cota +10, km.39+678 - 62+476, 

mal stang+mal drept, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 

118.655.141 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este 121.161.138 

lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 126.866.616 lei. Diferenta 

din reevaluare este + 8.211.475 lei. 

Nr. MF 33605 Protectie sub nivelul apei (sub cota +7), mal stang+mal 

drept, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 59.487.503 lei; dupa 

reevaluare 2010 valoarea de inventar este 61.693.002 lei; dupa reevaluare 

2017 valoarea de inventar este 62.558.185 lei. Diferenta din reevaluare este + 

3.070.682 lei. 

Nr. MF 33606 Zona verde+cleionaje cu prefabricate (intre cota +9 si 

+10), mal stang+mal drept, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 

1.043.847 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este 777.214 lei; 

dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 788.113 lei. Diferenta din 

reevaluare este – 255.734 lei. 

Nr. MF 33607 Drumuri de exploatare (infrastructura) km.0+300 - 2+750, 
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mal drept, canal derivatie, cota 10; CDMN: Valoarea actuala de inventar 

este 76.650 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este 79.303 lei; 

dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 80.415 lei. Diferenta din 

reevaluare este + 3.765 lei. 

Nr. MF 33608 Drumuri de exploatare (infrastructura + suprastructura) 

km.1+920 - 3+800, mal drept, cota 13,75; CDMN: Valoarea actuala de 

inventar este 88.283 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este  

89.919 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 91.180 lei. 

Diferenta din reevaluare este + 2.897 lei. 

Nr. MF 33609 Drumuri de exploatare (infrastructura) km.3+400 - 3+500, 

mal drept, cota 13,75 - 17; CDMN: Valoarea actuala de inventar este 4.422 

lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este  4.575 lei; dupa reevaluare 

2017 valoarea de inventar este 4.640 lei. Diferenta din reevaluare este + 218 

lei. 

Nr. MF 33610 Drumuri de exploatare (infrastructura + suprastructura) 

km.3+085 - 3+500, mal drept, cota 17; CDMN: Valoarea actuala de 

inventar este 22.927 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este  

23.916 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 24.251 lei. 

Diferenta din reevaluare este + 1.324 lei. 

Nr. MF 33611 Drumuri de exploatare (infrastructura + suprastructura) 

Ecl. Cernavodă - km.61+597, mal drept, cota 10; CDMN: Valoarea actuala 

de inventar este 1.717.715 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este  

1.765.045 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 1.789.798 lei. 

Diferenta din reevaluare este + 72.083 lei. 

Nr. MF 33612 Drumuri de exploatare (infrastructura + suprastructura) 

km.3+500 - km.3+900, mal stang, cota 13,75; CDMN: Valoarea actuala de 

inventar este 12.888 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este  

13.392 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 13.580 lei. 

Diferenta din reevaluare este + 692 lei. 

Nr. MF 33613 Drumuri de exploatare (infrastructura + suprastructura) 

km.3+800 - ecl. Cernavodă, mal stang, cota 13,75 - 17; CDMN: Valoarea 

actuala de inventar este 9.666 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar 

este 10.044 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 10.184 lei. 

Diferenta din reevaluare este + 518 lei. 

Nr. MF 33614 Drumuri de exploatare (infrastructura + suprastructura) 

ecl. Cernavoda - km.5+350, mal stang, cota 10; CDMN: Valoarea actuala 

de inventar este 27.386 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este  

28.459 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 28.859 lei. 

Diferenta din reevaluare este + 1.473 lei. 

Nr. MF 33615 Drumuri de exploatare (infrastructura + suprastructura) 

DJ223 - km.61+597, mal stang, cota 10; CDMN: Valoarea actuala de 

inventar este 1.747.520 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este  

1.794.351 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 1.819.515 lei. 

Diferenta din reevaluare este + 71.995 lei. 

Nr. MF 33616 Amenajare debusare Valea Viteilor km2+722 - 2+783, mal 
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stang; CDMN: Valoarea actuala de inventar este 46.947 lei; dupa reevaluare 

2010 valoarea de inventar este 47.938 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de 

inventar este 48.610 lei. Diferenta din reevaluare este + 1.643 lei. 

Nr. MF 33617 Racordare Valea Zenoviei km.15+429, mal stang, CDMN: 

Valoarea actuala de inventar este 464.683 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea 

de inventar este  480.429 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 

487.167 lei. Diferenta din reevaluare este + 22.484 lei. 

Nr. MF 33618 Racordare Valea Plantatiei km.16+917, mal stang, CDMN: 

Valoarea actuala de inventar este 393.974 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea 

de inventar este  410.676 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 

416.435 lei. Diferenta din reevaluare este + 22.461 lei. 

Nr. MF 33619 Racordare Valea Agi Cabulul Mare, km.25+610 mal 

stang; CDMN: Valoarea actuala de inventar este 294.941 lei; dupa reevaluare 

2010 valoarea de inventar este  307.445 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de 

inventar este 311.757 lei. Diferenta din reevaluare este + 16.816 lei. 

Nr. MF 33620 Racordare Valea Agi Cabulul Mic, km.31+030, mal stang, 

CDMN: Valoarea actuala de inventar este 603.620 lei; dupa reevaluare 2010 

valoarea de inventar este 629.209 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de 

inventar este 638.033 lei. Diferenta din reevaluare este + 34.413 lei. 

Nr. MF 33621 Racordare Valea Carataiul Mare, km.33+520, mal stâng, 

CDMN: Valoarea actuala de inventar este 635.531 lei; dupa reevaluare 2010 

valoarea de inventar este  662.474 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de 

inventar este 671.765 lei. Diferenta din reevaluare este + 36.234 lei. 

Nr. MF 33622 Racordare Valea Seaca  km.41+215, mal stang, CDMN: 

Valoarea actuala de inventar este 1.400.668 lei; dupa reevaluare 2010 

valoarea de inventar este 1.430.250 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de 

inventar este 1.450.308 lei. Diferenta din reevaluare este + 49.640 lei. 

Nr. MF 33623 Racordare Descarcator, km 45+014, mal stâng, CDMN: 

Valoarea actuala de inventar este 577.929 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea 

de inventar este  590.135 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 

598.411 lei. Diferenta din reevaluare este + 20.482 lei. 

Nr. MF 33624 Racordare Valea Straja-Cumpana 1+2, km.50+950, mal 

stang; CDMN: Valoarea actuala de inventar este 537.030 lei; dupa reevaluare 

2010 valoarea de inventar este  548.372 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de 

inventar este 556.063 lei. Diferenta din reevaluare este + 19.033 lei. 

Nr. MF 33625 Racordare Valea Lazu, km.62+330, mal stang, CDMN: 

Valoarea actuala de inventar este 390.495 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea 

de inventar este  398.742 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 

404.334 lei. Diferenta din reevaluare este + 13.839 lei. 

Nr. MF 33626 Racordare Vale km.2+500, mal drept, CDMN: Valoarea 

actuala de inventar este 122.828 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de 

inventar este  125.422 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 

127.181 lei. Diferenta din reevaluare este + 4.353 lei. 

Nr. MF 33627 Racordare Valea Popa Nica, km.11+500, mal drept, 
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CDMN: Valoarea actuala de inventar este 437.614 lei; dupa reevaluare 2010 

valoarea de inventar este 456.166 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de 

inventar este 462.563 lei. Diferenta din reevaluare este + 24.949 lei. 

Nr. MF 33628 Racordare Valea Remus Opreanu, km.19+689, mal drept; 

CDMN: Valoarea actuala de inventar este 464.519 lei; dupa reevaluare 2010 

valoarea de inventar este 484.211 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de 

inventar este 491.001 lei. Diferenta din reevaluare este + 26.482 lei. 

Nr. MF 33629 Racordare Valea Siminoc, km.39+313, mal drept, CDMN: 

Valoarea actuala de inventar este 87.223 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea 

de inventar este  90.920 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 

92.195 lei. Diferenta din reevaluare este + 4.972 lei. 

Nr. MF 33630 Racordare Valea Serpelea, km.41+000, mal drept, CDMN: 

Valoarea actuala de inventar este 1.295.566 lei; dupa reevaluare 2010 

valoarea de inventar este 1.322.929 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de 

inventar este 1.341.481 lei. Diferenta din reevaluare este + 45.915 lei. 

Nr. MF 33631 Racordare Valea Mangala Culac, km.46+200, mal drept; 

CDMN: Valoarea actuala de inventar este 443.440 lei; dupa reevaluare 2010 

valoarea de inventar este 452.806 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de 

inventar este 459.156 lei. Diferenta din reevaluare este + 15.716 lei. 

Nr. MF 33632 Racordare Valea Straja, km.47+861, mal drept, CDMN: 

Valoarea actuala de inventar este 243.935 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea 

de inventar este  249.087 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 

252.581 lei. Diferenta din reevaluare este + 8.646 lei. 

Nr. MF 33633 Racordare Valea Cumpana-Potarnichea 3, km.52+292, 

mal drept; CDMN: Valoarea actuala de inventar este 224.655 lei; dupa 

reevaluare 2010 valoarea de inventar este 229.399 lei; dupa reevaluare 2017 

valoarea de inventar este 232.617 lei. Diferenta din reevaluare este + 7.962 

lei. 

Nr. MF 33634 Racordare Valea Potarnichea 1, km.57+186, mal drept, 

CDMN: Valoarea actuala de inventar este 207.564 lei; dupa reevaluare 2010 

valoarea de inventar este 211.948 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de 

inventar este 214.920 lei. Diferenta din reevaluare este + 7.356 lei. 

Nr. MF 33635 Pod pe drumul de exploatare al canalului Pod km.5 Post 

TRAFO statia pompe, mal stang, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 

42.775 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este  66.384 lei; dupa 

reevaluare 2017 valoarea de inventar este 68.778 lei. Diferenta din reevaluare 

este + 26.003 lei. 

Nr. MF 33636 Pod pe drumul de exploatare al canalului Pod Valea 

Zenoviei, km. 15+430, mal stang, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 

107.362 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este  111.078 lei; dupa 

reevaluare 2017 valoarea de inventar este 115.084 lei. Diferenta din 

reevaluare este + 7.722 lei. 

Nr. MF 33637 Pod pe drumul de exploatare al canalului Pod Valea 

Plantatiei, km. 16+917, mal stang, CDMN: Valoarea actuala de inventar 

este 114.013 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este  117.959 lei; 
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dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 122.213 lei. Diferenta din 

reevaluare este + 8.200 lei. 

Nr. MF 33638 Pod pe drumul de exploatare al canalului Pod Statie 

pompare Mircea Voda, km. 18+050, mal stang, CDMN: Valoarea actuala 

de inventar este 134.155 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este  

138.798 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 143.804 lei. 

Diferenta din reevaluare este + 9.649 lei. 

Nr. MF 33639 Pod pe drumul de exploatare al canalului Pod Valea Agi 

Cabulul Mare, km. 25+610, mal stang, CDMN: Valoarea actuala de 

inventar este 83.888 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este  

89.504 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 92.732 lei. 

Diferenta din reevaluare este + 8.844 lei. 

Nr. MF 33640 Pod pe drumul de exploatare al canalului Pod Valea Agi 

Cabulul Mic, km. 31+030, mal stang, CDMN: Valoarea actuala de inventar 

este 118.407 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este  126.334 lei; 

dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 130.890 lei. Diferenta din 

reevaluare este + 12.483 lei. 

Nr. MF 33641 Pod pe drumul de exploatare al canalului Pod Statie 

pompare Medgidia Vest,  km. 32+040, mal stang, CDMN: valoarea actuala 

de inventar este 102.992 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este  

109.886 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 113.849 lei. 

Diferenta din reevaluare este + 10.857 lei. 

Nr. MF 33642 Pod pe drumul de exploatare al canalului Pod Valea 

Caratailul Mare, km. 33+520, mal stang, CDMN: Valoarea actuala de 

inventar este 112.084 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este  

119.587 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 123.900 lei. 

Diferenta din reevaluare este + 11.816 lei. 

Nr. MF 33643 Pod pe drumul de exploatare al canalului Pod descărcător 

km. 45+014, mal stang, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 107.725 

lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este  114.936 lei; dupa 

reevaluare 2017 valoarea de inventar este 119.081 lei. Diferenta din 

reevaluare este + 11.356 lei. 

Nr. MF 33644 Pod pe drumul de exploatare al canalului Pod Straja-

Cumpana 1+2, km. 50+950, mal stang, CDMN: Valoarea actuala de 

inventar este 18.142 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este  

25.809 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 26.740 lei. 

Diferenta din reevaluare este + 8.598 lei. 

Nr. MF 33645 Pod pe drumul de exploatare al canalului Pod Straja-

Cumpana 3, km. 53+650, mal stang, CDMN: Valoarea actuala de inventar 

este 61.364 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este  63.488 lei; 

dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 65.777 lei. Diferenta din 

reevaluare este + 4.413 lei. 

Nr. MF 33646 Pod pe drumul de exploatare al canalului Pod Valea Lazu, 

km. 62+389, mal stang, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 131.100 

lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este 139.876 lei; dupa 
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reevaluare 2017 valoarea de inventar este 144.921 lei. Diferenta din 

reevaluare este + 13.821 lei. 

Nr. MF 33647 Pod pe drumul de exploatare al canalului Pod km. 2+200, 

mal drept, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 65.250 lei; dupa 

reevaluare 2010 valoarea de inventar este 75.948 lei; dupa reevaluare 2017 

valoarea de inventar este 78.687 lei. Diferenta din reevaluare este + 13.437 

lei. 

Nr. MF 33648 Pod pe drumul de exploatare al canalului Pod km. 2+500, 

mal drept, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 163.564 lei; dupa 

reevaluare 2010 valoarea de inventar este 174.514 lei; dupa reevaluare 2017 

valoarea de inventar este 180.808 lei. Diferenta din reevaluare este + 17.244 

lei. 

Nr. MF 33649 Pod pe drumul de exploatare al canalului Pod km.3+500, 

mal drept cota 13, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 368.402 lei; 

dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este  393.065 lei; dupa reevaluare 

2017 valoarea de inventar este 407.242 lei. Diferenta din reevaluare este + 

38.840 lei. 

Nr. MF 33650 Pod pe drumul de exploatare al canalului Pod km.3+500, 

mal drept, cota 17, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 368.402 lei; 

dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este 393.065 lei; dupa reevaluare 

2017 valoarea de inventar este 407.242 lei. Diferenta din reevaluare este + 

38.840 lei. 

Nr. MF 33651 Pod pe drumul de exploatare al canalului Pod Valea Nica 

Popa, km. 11+500, mal drept, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 

120.132 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este 128.174 lei; dupa 

reevaluare 2017 valoarea de inventar este 132.797 lei. Diferenta din 

reevaluare este + 12.665 lei. 

Nr. MF 33652 Pod pe drumul de exploatare al canalului Pod Statie 

Faclia, km. 13+250, mal drept, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 

49.809 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este 54.109 lei; dupa 

reevaluare 2017 valoarea de inventar este 56.061 lei. Diferenta din reevaluare 

este + 6.252 lei. 

Nr. MF 33653 Pod pe drumul de exploatare al canalului Pod Valea 

Remus Opreanu, km.19+689, mal drept, CDMN: Valoarea actuala de 

inventar este 75.625 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este  

82.155 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 85.118 lei. 

Diferenta din reevaluare este + 9.493 lei. 

Nr. MF 33654 Pod pe drumul de exploatare al canalului Pod Agrement, 

km. 22+005, mal drept, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 61.781 

lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este 67.116 lei; dupa 

reevaluare 2017 valoarea de inventar este 69.536 lei. Diferenta din reevaluare 

este + 7.755 lei. 

Nr. MF 33655 Pod pe drumul de exploatare al canalului Pod Agrement, 

km. 22+800, mal drept, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 84.160 

lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este 91.426 lei; dupa 
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reevaluare 2017 valoarea de inventar este 94.724 lei. Diferenta din reevaluare 

este + 10.564 lei. 

Nr. MF 33656 Pod pe drumul de exploatare al canalului Pod Agrement, 

km. 22+930, mal drept, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 84.208 

lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este 91.479 lei; dupa 

reevaluare 2017 valoarea de inventar este 94.778 lei. Diferenta din reevaluare 

este + 10.570 lei. 

Nr. MF 33657 Pod pe drumul de exploatare al canalului Pod Valea 

Manzului, km. 29+190, mal drept, CDMN: Valoarea actuala de inventar 

este 75.876 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este  82.427 lei; 

dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 85.400 lei. Diferenta din 

reevaluare este + 9.524 lei. 

Nr. MF 33658 Pod pe drumul de exploatare al canalului Pod Priza 

Basarabi, km. 35+050, mal drept, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 

75.172 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este  81.662 lei; dupa 

reevaluare 2017 valoarea de inventar este 84.608 lei. Diferenta din reevaluare 

este + 9.436 lei. 

Nr. MF 33659 Pod pe drumul de exploatare al canalului Pod Valea 

Siminoc, km. 39+313, mal drept, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 

16.673 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este  18.112 lei; dupa 

reevaluare 2017 valoarea de inventar este 18.765 lei. Diferenta din reevaluare 

este + 2.092 lei. 

Nr. MF 33660 Pod pe drumul de exploatare al canalului Pod Valea 

Mangala Culac, km. 46+288, mal drept, CDMN: Valoarea actuala de 

inventar este 117.179 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este  

127.297 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 131.889 lei. 

Diferenta din reevaluare este + 14.710 lei. 

Nr. MF 33661 Pod pe drumul de exploatare al canalului Pod Valea 

Straja, km. 47+861, mal drept, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 

150.807 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este  163.829 lei; dupa 

reevaluare 2017 valoarea de inventar este 169.738 lei. Diferenta din 

reevaluare este + 18.931 lei. 

Nr. MF 33662 Pod pe drumul de exploatare al canalului Pod Valea 

Potarnichea, km. 50+326, mal drept, CDMN: Valoarea actuala de inventar 

este 85.558 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este  92.945 lei; 

dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 96.297 lei. Diferenta din 

reevaluare este + 10.739 lei. 

Nr. MF 33663 Pod pe drumul de exploatare al canalului Pod Valea 

Cumpana-Potarnichea 3, km. 53, mal drept, CDMN: Valoarea actuala de 

inventar este 86.611 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este  

94.090 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 97.484 lei. 

Diferenta din reevaluare este + 10.873 lei. 

Nr. MF 33664 Pod pe drumul de exploatare al canalului Pod Valea 

Cumpana-Potarnichea 2, km. 55+550,mal drept, CDMN: Valoarea actuala 

de inventar este 54.061 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este  
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58.729 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 60.847 lei. 

Diferenta din reevaluare este + 6.786 lei 

Nr. MF 33665 Pod pe drumul de exploatare al canalului Pod Valea 

Cumpana-Potarnichea 1,  km. 57+186, cota +10, mal drept, CDMN: 

Valoarea actuala de inventar este 120.350 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea 

de inventar este 130.741 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 

135.457 lei. Diferenta din reevaluare este + 15.107 lei. 

Nr. MF 33666 Pod pe drumul de exploatare al canalului Pod Valea 

Cumpana-Potarnichea 1,  km. 57+186, cota 52, mal drept, CDMN: 

Valoarea actuala de inventar este 104.281 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea 

de inventar este 113.285 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 

117.371 lei. Diferenta din reevaluare este + 13.090 lei. 

Nr. MF 33667 Podete tubulare mal stang+mal drept, km. 3+050 - 39+609, 

CDMN, 115 buc.: Valoarea actuala de inventar este 411.792 lei; dupa 

reevaluare 2010 valoarea de inventar este 447.348 lei; dupa reevaluare 2017 

valoarea de inventar este 453.622 lei. Diferenta din reevaluare este + 41.830 

lei. 

Nr. MF 33668 Podete dalate mal stang, cota 10, CDMN, 7 buc.: Valoarea 

actuala de inventar este 33.498 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar 

este 36.391 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 36.901 lei. 

Diferenta din reevaluare este + 3.403 lei. 

Nr. MF 33669 Podete dalate mal drept, cota 10, CDMN, 3 buc.: Valoarea 

actuala de inventar este 14.356 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar 

este 15.596 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 15.815 lei. 

Diferenta din reevaluare este + 1.459 lei. 

Nr. MF 33670 Descarcatori mal drept, 16 buc.: Valoarea actuala de 

inventar este 171.672 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este  

185.037 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 187.632 lei. 

Diferenta din reevaluare este + 15.960 lei. 

Nr. MF 33671 Rigole dalate la marginea drumului, mal drept, km. 3+400 

- 41+000, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 177.159 lei; dupa 

reevaluare 2010 valoarea de inventar este 137.468 lei; dupa reevaluare 2017 

valoarea de inventar este 139.396 lei. Diferenta din reevaluare este – 37.763 

lei. 

Nr. MF 33672 Rigole dalate la marginea drumului, mal stang, km. 

21+500 - 41+020, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 172.655 lei; 

dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este 133.973 lei; dupa reevaluare 

2017 valoarea de inventar este 135.852 lei. Diferenta din reevaluare este – 

36.803 lei. 

Nr. MF 33673 Rigole dalate acoperite cu dale in zona oras Medgidia, km. 

23+895 - 24+840,  mal stang+drept, CDMN: Valoarea actuala de inventar 

este 49.366 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este 38.306 lei; 

dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 38.843 lei. Diferenta din 

reevaluare este – 10.523 lei. 

Nr. MF 33674 Rigole nedalate la marginea drumului, mal drept, 
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km.18+880 - 21+020, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 35.996 lei; 

dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este 30.259 lei; dupa reevaluare 

2017 valoarea de inventar este 30.683 lei. Diferenta din reevaluare este – 

5.313 lei. 

Nr. MF 33675 Rigole nedalate la marginea drumului, mal stang, 

km.26+500 - 32+500, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 22.456 lei; 

dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este  18.877 lei; dupa reevaluare 

2017 valoarea de inventar este 19.142 lei. Diferenta din reevaluare este – 

3.314 lei. 

Nr. MF 33676 Colector lateral pentru evacuarea apelor exfiltrate din 

canal, mal stang, km.9+550 - 21+500,CDMN: Valoarea actuala de inventar 

este 303.326 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este  335.543 lei; 

dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 340.248 lei. Diferenta din 

reevaluare este + 36.922 lei. 

Nr. MF 33678 Sant de garda pereat, mal drept, km.23+054 - 37+490, 

CDMN: Valoarea actuala de inventar este 34.404 lei; dupa reevaluare 2010 

valoarea de inventar este 35.594 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de 

inventar este 36.093 lei. Diferenta din reevaluare este + 1.689 lei. 

Nr. MF 33679 Rigola nepereata cota +26, mal drept, km.30+265 - 

30+535, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 2.920 lei; dupa reevaluare 

2010 valoarea de inventar este 2.982 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de 

inventar este 3.024 lei. Diferenta din reevaluare este + 104 lei. 

Nr. MF 33680 Rigola pereata, mal drept, km. 30+150 - 30+670, cota +20, 

CDMN: Valoarea actuala de inventar este 11.494 lei; dupa reevaluare 2010 

valoarea de inventar este 11.737 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de 

inventar este 11.902 lei. Diferenta din reevaluare este + 408 lei. 

Nr. MF 33681 Rigola pereata, mal drept, km. 30+150 - 30+250, cota +14, 

CDMN: Valoarea actuala de inventar este 2.210 lei; dupa reevaluare 2010 

valoarea de inventar este 2.257 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar 

este 2.289 lei. Diferenta din reevaluare este + 79 lei. 

Nr. MF 33682 Rigola pereata, mal drept, km. 30+634 - 30+764, cota +14, 

CDMN: Valoarea actuala de inventar este 2.873 lei; dupa reevaluare 2010 

valoarea de inventar este 2.934 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar 

este 2.975 lei. Diferenta din reevaluare este + 102 lei. 

Nr. MF 33683 Zid de sprijin km. 24+000 - 30+579, CDMN: Valoarea 

actuala de inventar este 601.498 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de 

inventar este  614.202 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 

656.664 lei; Au avut loc puneri in functiune cf. PVTRL nr. 21073/30.11.2010 

in valoare de 1.174.653,59 lei; dupa reevaluare 2017 devine 1.255.862 lei. 

Dupa reevaluari si intrari valoarea de inventar devine 1.912.526 lei. Diferenta 

din reevaluari si intrari este + 1.311.028 lei.  

Nr. MF 33684 Dren ramfort km.30-31, mal drept,CDMN: Valoarea 

actuala de inventar este 174.473 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de 

inventar este 181.869 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 

190.433 lei. Diferenta din reevaluare este + 15.960 lei. 
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Nr. MF 33685 Zid de sprijin din gabioane, km.18+470 - 18+722, mal 

drept, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 49.317 lei; dupa reevaluare 

2010 valoarea de inventar este 53.506 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de 

inventar este 54.256 lei. Diferenta din reevaluare este + 4.939 lei. 

Nr. MF 33686 Zid de sprijin din gabioane, km.23+088 - 23+616, mal 

drept, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 11.991 lei; dupa reevaluare 

2010 valoarea de inventar este 12.924 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de 

inventar este 13.105 lei. Diferenta din reevaluare este + 1.114 lei. 

Nr. MF 33687 Zid de sprijin din gabioane, km.30+186 - 30+584, mal 

drept, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 40.240 lei; dupa reevaluare 

2010 valoarea de inventar este 43.372 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de 

inventar este 43.981 lei. Diferenta din reevaluare este + 3.741 lei. 

Nr. MF 33688 Protectie usoara din caroiaje prefabricate, km.18+470 - 

18+822, mal drept, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 7.783 lei; dupa 

reevaluare 2010 valoarea de inventar este 8.389 lei; dupa reevaluare 2017 

valoarea de inventar este 8.506 lei. Diferenta din reevaluare este + 723 lei. 

Nr. MF 33689 Protectie usoara din caroiaje prefabricate, km.23+088 - 

23+616, mal drept, cota 10-14, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 

11.675 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este 12.584 lei; dupa 

reevaluare 2017 valoarea de inventar este 12.760 lei. Diferenta din reevaluare 

este + 1.085 lei. 

Nr. MF 33690 Protectie usoara din caroiaje prefabricate, km.23+145 - 

23+616, mal drept, cota 10-18,CDMN: Valoarea actuala de inventar este 

10.414 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este 11.225 lei; dupa 

reevaluare 2017 valoarea de inventar este 11.382 lei. Diferenta din reevaluare 

este +  968 lei. 

Nr. MF 33691 Protectie usoara din caroiaje prefabricate, km.24+000 - 

24+560, mal stang, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 12.380 lei; 

dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este 4.916 lei; dupa reevaluare 

2017 valoarea de inventar este 4.985 lei. Diferenta din reevaluare este – 7.395 

lei. 

Nr. MF 33692 Protectie usoara din caroiaje prefabricate, km.38+550 - 

38+705, mal drept, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 4.570 lei; dupa 

reevaluare 2010 valoarea de inventar este 1.361 lei; dupa reevaluare 2017 

valoarea de inventar este 1.380 lei. Diferenta din reevaluare este – 3.190 lei. 

Nr. MF 33693 Consolidare cu ramforti umpluti cu casete, km.23+617 - 

23+713, mal drept, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 159.557 lei; 

dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este 162.927 lei; dupa reevaluare 

2017 valoarea de inventar este 165.212 lei. Diferenta din reevaluare este + 

5.655 lei. 

Nr. MF 33694 Zid captusire cu ramforti, km.18+420 - 18+770, mal drept, 

CDMN: Valoarea actuala de inventar este 387.565 lei; dupa reevaluare 2010 

valoarea de inventar este 391.628 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de 

inventar este 397.120 lei. Diferenta din reevaluare este + 9.555 lei. 
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Nr. MF 33695 Parapet metalic faleza Medgidia, km.23+895 - 24+840, mal 

stang+mal drept, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 121.253 lei; 

dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este  97.224 lei; dupa reevaluare 

2017 valoarea de inventar este 98.587 lei. Diferenta din reevaluare este – 

22.666 lei.  

Nr. MF 33696 Drum acces dana bief II,CDMN: Valoarea actuala de 

inventar este 27.464 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este  

28.415 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 28.813 lei. 

Diferenta din reevaluare este + 1.349 lei. 

Nr. MF 33697 Cheu pereat dana bief II,CDMN: Valoarea actuala de 

inventar este 92.135 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este  

98.001 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 99.376 lei. 

Diferenta din reevaluare este + 7.241 lei. 

Nr. MF 33698 Cheu pereat dana bief I,CDMN: Valoarea actuala de 

inventar este 380.613 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este  

404.845 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 410.522 lei. 

Diferenta din reevaluare este + 29.909 lei. 

Nr. MF 33699 Platforma descarcare dana bief I, CDMN: Valoarea actuala 

de inventar este 320.266 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este  

327.031 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 342.431 lei. 

Diferenta din reevaluare este + 22.165 lei. 

Nr. MF 33700 Ecluza Cernavoda, km.4+100 - 4+480, CDMN: Valoarea 

actuala de inventar este 105.170.098 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de 

inventar este  112.749.571 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 

118.058.948 lei. Diferenta din reevaluare este + 12.888.850 lei. 

Nr. MF 33701 Ecluza Cernavoda, Port asteptare amonte, km.3+080 - 

4+100, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 31.336.768 lei; dupa 

reevaluare 2010 valoarea de inventar este 32.284.303 lei; dupa reevaluare 

2017 valoarea de inventar este 33.804.571 lei. Diferenta din reevaluare este + 

2.467.803 lei. 

Nr. MF 33702 Ecluza Cernavoda, Port asteptare aval, km.4+480 - 5+500, 

CDMN: valoarea actuala de inventar este 31.336.768 lei; dupa reevaluare 

2010 valoarea de inventar este  32.284.303 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea 

de inventar este 33.804.571 lei. Diferenta din reevaluare este + 2.467.803 lei. 

Nr. MF 33703 Ecluza Agigea, km.62+500-62+880, CDMN: Valoarea 

actuala de inventar este 87.685.234 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de 

inventar este  89.537.147 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 

93.753.451 lei. Diferenta din reevaluare este + 6.068.217 lei 

Nr. MF 33704 Ecluza Agigea, Port asteptare amonte, km.61+480 - 

62+500, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 22.856.247 lei; dupa 

reevaluare 2010 valoarea de inventar este  23.547.354 lei; dupa reevaluare 

2017 valoarea de inventar este 24.656.199 lei. Diferenta din reevaluare este + 

1.799.952 lei. 

Nr. MF 33705 Ecluza Agigea, Port asteptare aval, km.62+880 - 63+500, 
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CDMN: valoarea actuala de inventar este 22.856.247 lei; dupa reevaluare 

2010 valoarea de inventar este  23.547.354 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea 

de inventar este 24.656.199 lei. Diferenta din reevaluare este + 1.799.952 lei. 

Nr. MF 33706 Consolidari alunecare km.54+330 -54+575, mal drept, 

CDMN: Valoarea actuala de inventar este 1.646.827 lei; dupa reevaluare 

2010 valoarea de inventar este 1.709.634 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea 

de inventar este 1.790.141 lei. Diferenta din reevaluare este + 143.314 lei. 

Nr. MF 33707 Consolidari taluze, km.58+050 - 58+320, mal drept, 

CDMN: Valoarea actuala de inventar este 42.992 lei; dupa reevaluare 2010 

valoarea de inventar este 44.631 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de 

inventar este 46.732 lei. Diferenta din reevaluare este + 3.740 lei. 

Nr. MF 33708 Consolidari taluze, km.57+300 - 58+000, mal stang, 

CDMN: valoarea actuala de inventar este 524.114 lei; dupa reevaluare 2010 

valoarea de inventar este  544.103 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de 

inventar este 569.724 lei. Diferenta din reevaluare este + 45.610 lei. 

Nr. MF 33709 Terenuri aferente Canalului Poarta Alba - Midia, 

Navodari, inclusiv zonele de siguranta: Suprafaţa totală: 9.836.870,02 mp. 

Valoarea actuala de inventar 167.329.211 lei (conf H.G. nr. 1098/2010); dupa 

reevaluare 2017 valoarea de inventar este 177.561.868 lei. Diferenta din 

reevaluare este de + 10.232.657 lei. Astfel terenurile aferente CPAMN sunt 

impartite pe teritorii administrative dupa cum urmeaza:  

 1. Ter. Adm. Poarta Alba: Suprafata  actuala = 2.017.759,63 mp, 

Suprafata modificata conform extras  CF = 2.017.759 mp, nr. cad. 1297, 

înscris în CF nr. 101189 (fost 749). Valoare actuala de inventar este 

20.268.799 lei; dupa reevaluare valoarea de inventar este 21.133.954 lei. 

Diferenta din reevaluare este + 865.155 lei. 

 2. Ter. Adm. Ovidiu 1: S = 1.892 mp, nr. cad. 2519/s, înscris în CF nr. 

100527 (fost 10247). Valoarea actuala de inventar este 44.346,2 lei; dupa 

reevaluare valoarea de inventar este 46.526 lei. Diferenta din reevaluare este 

+ 2.179,8 lei. 

 3. Ter. Adm. Ovidiu 2: S=2.384.514 mp, nr. cad. 2528/s, înscris în CF nr. 

100529 (fost 10252). Valoarea actuala de inventar este 55.890.146,7 lei; dupa 

reevaluare valoarea de inventar este 58.637.727 lei. Diferenta din reevaluare 

este + 2.747.580,3 lei. 

 4. Ter. Adm. Lumina: S = 362.150 mp, nr. cad. 1807, înscris în CF nr. 

100277 (fost 10113). Valoarea actuala de inventar este 8.488.361 lei; dupa 

reevaluare valoarea de inventar este 8.575.813 lei. Diferenta din reevaluare 

este + 87.452 lei. 

 5. Ter. Adm. Navodari: Suprafata  actuala = 3.836.603,36 mp, Suprafata 

modificata conform extras CF = 3.836.603 mp nr. cad. 2486, înscris în CF 

nr. 101382 (fost 10978). Valoarea actuala de inventar este 64.218.949,9 lei; 

dupa reevaluare valoarea de inventar este 69.886.032 lei. Diferenta din 

reevaluare este + 5.667.082,1 lei. 

 6. Ter. Adm. Navodari-drum acces 1: S = 1.713,03 mp, nr. cad. 2472, 

înscris în CF nr. 101215 (fost 10753). Valoarea actuala de inventar este 

11.471,8 lei; dupa reevaluare valoarea de inventar este 17.942 lei. Diferenta 

din reevaluare este + 6.470,2 lei. 

 7. Ter. Adm. Navodari-drum acces 2: S = 4.732,25  mp, nr. cad. 2473/s, 

înscris în CF nr. 101071 (fost 10581).Valoarea actuala de inventar este 

31.690,9 lei; dupa reevaluare valoarea de inventar este 49.565 lei. Diferenta 
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din reevaluare este + 17.874,1 lei.  

 8. Ter. Adm. Corbu-drum acces: S = 6.241,93 mp, nr. cad. 2137, înscris în 

CF nr. 101113 (fost 10681). Valoarea actuala de inventar este 54.341,2 lei; 

dupa reevaluare valoarea de inventar este 65.378 lei. Diferenta din reevaluare 

este + 11.036,8 lei. 

 9.Ter. Adm. Corbu 1: S = 1.572,56 mp, nr. cad. 2138, înscris în CF 

nr.101112 (fost 10679). Valoarea actuala de inventar 18.429,5 lei; dupa 

reevaluare valoarea de inventar 19.335 lei. Diferenta din reevaluare este 

+905,5 lei. 

10.Ter. Adm. Corbu 2: S =12.843,38 mp, nr. cad. 2141, înscris în CF nr. 

101117 (fost 10687). Valoarea actuala de inventar este 150.516,7 lei; dupa 

reevaluare valoarea de inventar este 157.916 lei. Diferenta din reevaluare este 

+ 7.399,3 lei. 

11. Ter. Adm. Corbu 3: S = 1.648,62 mp, nr. cad. 2139,înscris în CF nr. 

101116 (fost 10685). Valoarea actuala de inventar este 19.320,8 lei; dupa 

reevaluare valoarea de inventar este 20.271 lei. Diferenta din reevaluare este 

+ 950,2 lei. 

12. Ter. Adm. Corbu 4: S = 1.148,97 mp, nr. cad. 2140,înscris în CF nr. 

101319 (fost 10952). Valoarea actuala de inventar este 13.465,2 lei; dupa 

reevaluare valoarea de inventar este 14.127 lei. Diferenta din reevaluare este 

+ 661,8 lei. 

13. Ter. Adm. Poarta Alba depozit pam. “D1”md: S = 362.917,35 mp, nr. 

cad. 102430 (fost 1296), înscris în CF nr. 102430 (fost 750). Valoare actuala 

de inventar este 3.654.577,4 lei; dupa reevaluare valoarea de inventar este 

3.801.185 lei. Diferenta din reevaluare este + 146.607,6 lei. 

14. Ter. Adm. Poarta Alba depozit pam. “D2/1” md: S = 232.574,94 mp, 

nr. cad. 1295, inscris in CF nr. 102473 (fost 751). Valoarea actuala de 

inventar este 2.336.261,8 valoarea lei; dupa reevaluare de inventar este 

2.435.983 lei. Diferenta din reevaluare este + 99.721,20 lei. 

 15. Ter. Adm. Poarta Alba depozit pam. “D2A” ms: S =152.958 mp, nr. 

cad. 101072 (fost 10562), înscris în CF nr. 101072 (fost 752). Valoarea 

actuala de inventar este 1.536.498,3 lei; dupa reevaluare valoarea de inventar 

este 1.602.078 lei. Diferenta din reevaluare este + 65.579,7 lei. 

 16. Ter. Adm. Ovidiu depozit pam. “D4” ms: S =275.600 mp, nr. cad. 

2518, inscris in CF nr. 100524 (fost 10243). Valoare actuala de inventar 

6.459.733,3 lei; dupa reevaluare valoarea de inventar 6.777.296 lei. Diferenta 

din reevaluare este +317.562,7 lei. 

 17.Ter. Adm. Ovidiu depozit pam. “D5” md: S =64.000 mp, nr. cad. 

2520/s, înscris în CF nr. 100526 (fost 10245). Valoarea actuala de inventar 

este 1.500.083,2 lei; dupa reevaluare valoarea de inventar este 1.573.828 lei. 

Diferenta din reevaluare este + 73.744,8 lei. 

 18.Ter. Adm. Ovidiu depozit pam. “D6” ms: S =116.000 mp, nr. cad. 

1810/s, înscris în CF nr. 100280 (fost 10117). Valoarea actuala de inventar 

este 2.641.217,9 lei; dupa reevaluare valoarea de inventar este 2.746.912 lei. 

Diferenta din reevaluare este + 105.694,1 lei. 

 

Nr. MF. 33710  Senal diguri, cosolidari, drumuri de exploatare, km. 

0+000-8+000, mal stang+mal drept, CPAMN: Valoarea actuala de inventar 

este 28.394.694 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este 

30.983.482 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 31.417.994 lei. 

Diferenta din reevaluare este + 3.023.300 lei. 

Nr. MF. 33711 Senal diguri, consolidari, drumuri de exploatare, km. 
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8+000-14+815, mal stang+mal drept, CPAMN: Valoarea actuala de 

inventar este 20.090.924 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este 

20.090.924 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 21.479.890 lei. 

Au avut loc puneri in functiune conform PVRTL nr. 3533/24.03.2011 in 

valoare de 2.415.000 lei care dupa reevaluare 2017 devine 2.514.259 lei. 

Dupa reevaluari si intrari valoarea de inventar este 23.994.149 lei. Diferenta 

din reevaluare este + 3.903.225 lei. 

„Descriere tehnica” se modifica si va avea urmatorul continut:  

Senal: L = 6815 m; l = 47 m – 50 m;           

Tip protectie:  saltea de fascine si prism de anrocamente, in sectiunea udata,             

km 8-10+300                                                                    

- pereu din piatra bruta in zona valurilor; km.8-10+300                                                         

- caroiaje si insamantari intre cotele +9 - +10 km.8-10+300                       

- ziduri de trecere, km.10+300 – 12+020;                                     

- ziduri de captusire, km.12+020-14+815;  

Km 12+500 – 13+000 mal drept 

- rigola ranforsata cota +10mrMB; 

- podet dalat la cota +10mrMB; 

- cavalier la cota teren natural; 

- descarcator km 12+617; 

Rigola trapezoidala cota teren naturalpodet dalat peste descarcator km 

12+617;                      

Drumuri pe bancheta de cota +10:                    

- mal stang: L = 6815 m; l = 6,50 m;         

- mal drept: L = 6815 m; l = 6,50 m. 

- aparari si consolidari de maluri 

 

Nr. MF. 33712 Senal diguri, consolidari, drumuri de exploatare, km. 

15+600-20+888, mal stang+mal drept, CPAMN: Valoarea actuala de 

inventar este 36.996.201 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este 

39.038.181 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 39.585.652 lei. 

Diferenta din reevaluare este + 2.589.451 lei.  

 

Nr. MF. 33713 Senal diguri, consolidari, drumuri de exploatare, km. 

20+888-25+070, mal stang+mal drept, CPAMN: Valoarea actuala de 

inventar este 50.377.558 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este 

52.727.571 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 53.467.023 lei. 

Diferenta din reevaluare este + 3.089.465 lei. 

 

Nr. MF. 33714 Racordarea cu lacul Tasaul, km. 25+070-25+890, 

CPAMN: Valoarea actuala de inventar este 3.464.962 lei; dupa reevaluare 

2010 valoarea de inventar este 3.626.596 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea 

de inventar este 3.677.455 lei. Diferenta din reevaluare este + 212.493 lei. 

 

Nr. MF. 33715 Senal navigabil in zona racord cu Portul Midia, km. 

25+890-27+557, CPAMN: Valoarea actuala de inventar este 6.204.262 lei; 

dupa reevaluare 2010 valoarea de inventar este 6.493.678 lei; dupa reevaluare 

2017 valoarea de inventar este 6.584.745 lei. Diferenta din reevaluare este + 

380.483 lei. 

 

Nr. MF. 33716 Descarcator reversibil lac Tasaul, CPAMN: Valoarea 

actuala de inventar este 224.101 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de 

inventar este 228.834 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 
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232.043 lei. Diferenta din reevaluare este + 7.942 lei. 

 

Nr. MF. 33717 Racordarea vailor afluente la canal, CPAMN: Valoarea 

actuala de inventar este 2.836.235 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de 

inventar este 2.835.800 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 

2.875.569 lei. Diferenta din reevaluare este + 39.334 lei. 

 

Nr. MF. 33718 Ecluza Ovidiu km.15+230-15+432, CPAMN: Valoarea 

actuala de inventar este 39.651.287 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de 

inventar este 41.753.995 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 

44.640.615 lei. Diferenta din reevaluare este + 4.989.328 lei. 

 

Nr. MF. 33719 Ecluza Ovidiu Porturi de asteptare, CPAMN: Valoarea 

actuala de inventar este 24.014.390 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de 

inventar este 25.287.873 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 

27.036.125 lei. Diferenta din reevaluare este + 3.021.735 lei. 

 

Nr. MF. 33720 Ecluza Navodari km.25+477-25+679, CPAMN: Valoarea 

actuala de inventar este 51.841.405 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de 

inventar este 54.590.555 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 

58.364.619 lei. Diferenta din reevaluare este + 6.523.214 lei. 

 

Nr. MF. 33721 Ecluza Navodari Porturi de asteptare, CPAMN: Valoarea 

actuala de inventar este 17.172.918 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de 

inventar este 18.005.314 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 

19.250.093 lei. Diferenta din reevaluare este + 2.077.175 lei. 

 

Nr. MF. 33722 Ecluza Navodari Galerii de evacuare ape mari km. 

25+400, CPAMN: Valoarea actuala de inventar este 502.294 lei; dupa 

reevaluare 2010 valoarea de inventar este 528.930 lei;  dupa reevaluare 2017 

valoarea de inventar este 565.497 lei. Diferenta din reevaluare este + 63.203  

lei. 

Nr. MF. 33723 Canal navigabil din lacul Tasaul, CPAMN: Valoarea 

actuala de inventar este 27.393.258 lei; dupa reevaluare 2010 valoarea de 

inventar este 28.531.239 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 

28.931.361 lei. Diferenta din reevaluare este + 1.538.103 lei. 

 

Nr. MF. 33724 Drumuri de exploatare la marginea amprizei Valea 

Potarnichea km. 57+000-60+000, mal drept, cota 51,2, CDMN: Valoarea 

actuala de inventar este  400.487 lei; după reevaluare 2010 valoarea de 

inventar este 403.991 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 

409.657 lei. Diferenta din reevaluare este + 9.170 lei. 

 

Nr. MF. 33725 Legaturi rutiere, km.0+270-1+160, mal drept, portul vechi 

Cernavoda, DJ223, cota 10-14 CDMN: Valoarea actuala de inventar este 

34.328 lei; după reevaluare 2010 valoarea de inventar este 35.516 lei; dupa 

reevaluare 2017 valoarea de inventar este 36.014 lei. Diferenta din reevaluare 

este + 1.686 lei. 

 

Nr. MF. 33726 Legaturi rutiere, DJ223-ecluza Cernavoda, mal drept, 

cota 17-25 CDMN: Valoarea actuala de inventar este 192.464 lei; după 

reevaluare 2010 valoarea de inventar este 192.903 lei; dupa reevaluare 2017 

valoarea de inventar este 201.987 lei. Diferenta din reevaluare este + 9.523 
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lei. 

Nr. MF. 33727 Legaturi rutiere, km 23+895-Str. Albinelor Medgidia, mal 

drept, cota 10-12, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 7.134 lei; dupa 

reevaluare 2010 valoarea de inventar este 7.381 lei; dupa reevaluare 2017 

valoarea de inventar este 7.484 lei. Diferenta din reevaluare este + 350 lei. 

 

Nr. MF. 33728 Accese port Medgidia (accesul 1 +accesul 2), mal drept, 

cota 10-15, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 300.706 lei; după 

reevaluare 2010 valoarea de inventar este 303.336 lei; dupa reevaluare 2017 

valoarea de inventar este 307.590 lei. Diferenta din reevaluare este + 6.884 

lei. 

Nr. MF. 33729 Accese port Basarabi, mal drept, cota 10-20, CDMN: 

Valoarea actuala de inventar este 99.296 lei; după reevaluare 2010 valoarea 

de inventar este 102.733 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de inventar este 

104.173 lei. Diferenta din reevaluare este + 4.877 lei. 

 

Nr. MF. 33730 Accese la ecluza Agigea km.61+597-62+248, bretele, mal 

drept, cota 10-22, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 710.619 lei; 

după reevaluare 2010 valoarea de inventar este 722.788 lei; dupa reevaluare 

2017 valoarea de inventar este 756.824 lei. Diferenta din reevaluare este + 

46.205 lei. 

 

Nr. MF. 33731 Legaturi rutiere ecluza Cernavoda-DJ223, mal stang, cota 

17, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 60.216 lei; după reevaluare 

2010 valoarea de inventar este 61.054 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de 

inventar este 63.929 lei. Diferenta din reevaluare este + 3.713 lei. 

 

Nr. MF. 33732 Legaturi rutiere Statia TRAFO SPC-DJ223, mal stang, 

cota11-14, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 19.873 lei; după 

reevaluare 2010 valoarea de inventar este 20.561 lei; dupa reevaluare 2017 

valoarea de inventar este 21.529 lei. Diferenta din reevaluare este + 1.656 lei. 

 

Nr. MF. 33733 Acces la ecluza Agigea km. 61+597-62+248, bretele, mal 

stang, cota 10-22, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 427.540 lei; 

după reevaluare 2010 valoarea de inventar este 436.684 lei; după reevaluare 

2017 valoarea de inventar este 457.247 lei. Diferenta din reevaluare este + 

29.707 lei. 

Nr. MF. 33734 Drumuri de acces la obiectivele canalului, CPAMN: 

Valoarea actuala de inventar este 2.688.479 lei; după reevaluare 2010 

valoarea de inventar este 2.781.536 lei; dupa reevaluare 2017 valoarea de 

inventar este 2.820.544 lei. Diferenta din reevaluare este + 132.065 lei. 

 

Nr. MF. 33946 Dane si cheiuri, Port Medgidia, mal drept, CPAMN: 

Valoarea actuala de inventar este 49.966.200 lei; după reevaluare 2010 

valoarea de inventar este 50.383.718 lei, după reevaluare 2017 valoarea de 

inventar este 52.756.287 lei. Diferenta din reevaluare este + 2.790.087 lei. 

 

Nr. MF. 33947 Port Medgidia, front asteptare amonte, km.26+010-

26+612, mal drept, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 126.949 lei; 

după reevaluare 2010 valoarea de inventar este 72.917 lei, după reevaluare 

2017 valoarea de inventar 73.939 lei. Diferenta din reevaluare este – 53.010 

lei. 
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Nr. MF. 33948 Port Medgidia, front asteptare aval, km.27+420-27+721, 

mal drept, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 92.958 lei; după 

reevaluare 2010 valoarea de inventar este 94921 lei, după reevaluare 2017 

valoarea de inventar este 96.252 lei. Diferenta din reevaluare este + 3.294 lei. 

 

Nr. MF. 33949 Port Medgidia, sustineri taluze km.26+010-26+612, cota 

12, mal drept, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 145.614 lei; după 

reevaluare 2010 valoarea de inventar este 148.689 lei, după reevaluare 2017 

valoarea de inventar este 150.774 lei. Diferenta din reevaluare este + 5.160lei. 

 

Nr. MF. 33951 Port Basarabi, dane si cheiuri, mal drept, CDMN: 

Valoarea actuala de inventar este 14.686.043 lei; după reevaluare 2010 

valoarea de inventar este 14.902.486 lei, după reevaluare 2017 valoarea de 

inventar este 15.604.244 lei. Diferenta din reevaluare este + 918.201 lei. 

 

Nr. MF. 33952 Port Basarabi, Front de asteptare amonte, km.38+950-

39+250, mal drept, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 117.895 lei; 

după reevaluare 2010 valoarea de inventar este 120.385 lei, după reevaluare 

2017 valoarea de inventar este 126.054 lei. Diferenta din reevaluare este + 

8.159 lei. 

 

Nr. MF. 33953 Port Basarabi, zid sprijin km.39+578-39+678, mal drept, 

CDMN: Valoarea actuala de inventar este 1.663.580 lei; după reevaluare 

2010 valoarea de inventar este 1.698.715 lei; după reevaluare 2017 valoarea 

de inventar este 1.778.708 lei. Diferenta din reevaluare este + 115.128 lei. 

 

Nr. MF. 33954 Aparare mal zona record Port Basarabi km.39+320-

39+500, mal drept, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 623.462 lei; 

după reevaluare 2010 valoarea de inventar este 636.629 lei; după reevaluare 

2017 valoarea de inventar este 666.607 lei. Diferenta din reevaluare este + 

43.145 lei. 

 

Nr. MF. 33956 Port Ovidiu, km.16+000-16+500, mal drept, CPAMN: 

Valoarea actuala de inventar este 12.101.676 lei; după reevaluare 2010 

valoarea de inventar este 13.998.462 lei; după reevaluare 2017 valoarea de 

inventar este 14.657.650 lei. Diferenta din reevaluare este + 2.555.974 lei. 

 

Nr. MF. 33958 Port Luminita, CPAMN: Valoarea actuala de inventar este 

12.863.956 lei; după reevaluare 2010 valoarea de inventar este 14.777.598 lei; 

după reevaluare 2017 valoarea de inventar este 15.473.476 lei. Diferenta din 

reevaluare este + 2.609.520 lei. 

 

Nr. MF. 34008 Drum tehnologic in Portul Medgidia, mal drept, CDMN: 

Valoarea actuala de inventar este 338.645 lei; după reevaluare 2010 valoarea 

de inventar este 344.110 lei; după reevaluare 2017 valoarea de inventar este 

348.936 lei. Diferenta din reevaluare este + 10.291 lei. 

 

Nr. MF. 34009 Port Medgidia, Front de asteptare amonte, senal de acces, 

mal drept, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 2.004.318 lei; după 

reevaluare 2010 valoarea de inventar este 2.029.594 lei; după reevaluare 2017 

valoarea de inventar este 2.125.168 lei. Diferenta din reevaluare este + 

120.850 lei. 
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Nr. MF. 34010 Port Medgidia, Front de asteptare aval, mal drept, 

CDMN:Valoarea actuala de inventar este 2.004.318 lei; după reevaluare 2010 

valoarea de inventar este 2.029.594 lei; după reevaluare 2017 valoarea de 

inventar este 2.125.168 lei. Diferenta din reevaluare este + 120.850 lei. 

 

Nr. MF. 34011 Port Basarabi, acvatoriu, mal drept, CDMN:Valoare 

actuala de inventar 22.758.927 lei; reevaluare 2010 valoarea de inventar  

23.094.349 lei, reevaluare 2017 valoarea de inventar 24.181.861 lei. Diferenta 

din reevaluare este + 1.422.934 lei. 

 

Nr. MF. 34012 Port Basarabi, Front de asteptare amonte, senal de acces, 

mal drept, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 978.929 lei; după 

reevaluare 2010 valoarea de inventar este 993.356 lei; după reevaluare 2017 

valoarea de inventar este 1.040.133 lei. Diferenta din reevaluare este + 61.204 

lei. 

Nr. MF. 144776 Canal derivatie, excavatii, protectii, CDMN: Valoarea 

actuala de inventar este 59.563 lei; după reevaluare 2010 valoarea de inventar  

este 60.423 lei; după reevaluare 2017 valoarea de inventar este 61.270 lei. 

Diferenta din reevaluare este + 1.707 lei. 

 

Nr. MF. 144777 Consolidare taluzuri- drumuri de acces pe taluz cota+10, 

A1-A12;Podele dalate, tubulare; santuri si rigole pe diferite cote; 

caroiaje, drenuri, gabioane, plase ancorate torcretate, cu ochiuri, masca, 

cordon drenat; descarcatori; rigole ramforsate, ranforti, consolidari cu 

cadre prefabricate, cu ziduri de beton, casoaie; pilastri; mal stang+mal 

drept, km.40+000-km.61+597, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 

40.606.016 lei; după reevaluare 2010 valoarea de inventar este 40.606.016 lei; 

după reevaluare 2017 valoarea de inventar este 43.413.272 lei. Diferenta din 

reevaluare este de + 2.807.256 lei. 

Au avut loc puneri in functiune conform PVRTL nr. 18974/29.10.2010 in 

valoare de 6.964.983,84 lei, care dupa reevaluare 2017 devine 7.446.501 lei. 

Diferenta din reevaluare este 481.517,16 lei. 

Au avut loc puneri in functiune conform PVRTL nr. 13.469/23.11.2011 in 

valoare de 3.461.122,81 lei, care dupa reevaluare 2017 devine 3.577.191 lei . 

Diferenta din reevaluare este 116.068,19 lei. 

Au avut loc puneri in functiune conform PVRTL nr. 5608/25.05.2012 in 

valoare de 2.303.999,99 lei, care dupa reevaluare 2017 devine 2.408.371 lei. 

Diferenta din reevaluare este 104.371,01 lei. 

Au avut loc puneri in functiune conform PVRTL nr. 13.965/22.12.2015 in 

valoare de 14.456.999,99 lei, care dupa reevaluare 2017 devine 14.457.000  

lei.  

Dupa reevaluari si intrari valoarea de inventar este 71.302.335  lei. Diferenta 

din reevaluare este + 3.509.212,36 lei. 

 

Nr. MF. 144778 Racordare Valea Manzului km 28+100, md, CDMN: 

Valoarea actuala de inventar este 5.331 lei; după reevaluare 2010 valoarea de 

inventar este 5.382 lei; după reevaluare 2017 valoarea de inventar este 5.457 

lei. Diferenta din reevaluare este + 126 lei. 

 

Nr. MF. 144779 Racordare Valea Potarnichea, km.50+326, md, CDMN: 

Valoarea actuala de inventar este 55.842 lei; după reevaluare 2010 valoarea 

de inventar este 56.381 lei; după reevaluare 2017 valoarea de inventar este 

57.172 lei. Diferenta din reevaluare este + 1.330 lei. 
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Nr. MF. 144780 Racordare Valea Straja, Cumpana 3, km.53+650, ms, 

CDMN: Valoarea actuala de inventar este 31.364 lei; după reevaluare 2010 

valoarea de inventar  este 31.667 lei; după reevaluare 2017 valoarea de 

inventar  este 32.111 lei. Diferenta din reevaluare este + 747 lei. 

 

Nr. MF. 144781 Racordare Valea Cumpana – Potarnichea 2, km.55+550, 

md, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 12.948 lei; după reevaluare 

2010 valoarea de inventar este 13.073 lei; după reevaluare 2017 valoarea de 

inventar este 13.256 lei. Diferenta din reevaluare este + 308 lei. 

 

Nr. MF. 144782 Port Medgidia, Acvatoriu, mal drept, CDMN: Valoarea 

actuala de inventar este 188.231 lei; după reevaluare 2010 valoarea de 

inventar este 190.946 lei; după reevaluare 2017 valoarea de inventar este 

199.938 lei. Diferenta din reevaluare este + 11.707 lei. 

 

Nr. MF. 144783 Drum de exploatare la marginea amprizei, km.40-

61+597, ms+md, cota 25-73, CDMN: Valoarea actuala de inventar este 

103.232 lei; după reevaluare 2010 valoarea de inventar este 105.792 lei; după 

reevaluare 2017 valoarea de inventar este 107.276 lei. Diferenta din 

reevaluare este + 4.044 lei. 

 

Nr. MF. 144784 Drum de acces in portul fluvio-maritim Agigea, ms+md, 

km. 62+248-64+166, CDMN: Valoarea actuala de inventar 17.221 lei; după 

reevaluare 2010 valoarea de inventar este 17.648 lei; după reevaluare 2017 

valoarea de inventar este 17.896 lei. Diferenta din reevaluare este + 675 lei. 

 

Nr. MF. 153398 Amenajare rau Arges pentru aparare contra 

inundatiilor, irigatii si alte folosinte: Valoarea actuala de inventar este 

82.663.822 lei; după reevaluare 2010 valoarea de inventar este 95.745.787 lei; 

după reevaluare 2017 valoarea de inventar este 101.401.798 lei. Diferenta din 

reevaluare este de + 18.737.976 lei. 

 

Nr. MF. 153400 Port Glina: Valoare actuala de inventar 9.928 lei; după 

reevaluare 2010 valoarea de inventar este 10.554 lei; după reevaluare 2017 

valoarea de inventar este 11.400 lei. Diferenta din reevaluare este +1.472 lei. 

 

Nr. MF. 153404 Regularizare rau Dambovita mal stang si mal drept: 

Valoarea actuala de inventar este 3.699.102 lei; după reevaluare 2010 

valoarea de inventar este 2.432.710 lei; după reevaluare 2017 valoarea de 

inventar este 2.627.706 lei. Diferenta din reevaluare este de – 1.071.396 lei. 

 

 

      Valoarea de inventar a bunurilor din domeniul public al statului, rezultată 

în urma reevaluării este de 3.863.622.286 lei.   

     Realitatea datelor înscrise în anexele la proiect precum şi oportunitatea 

promovării actului normativ aparţin inițiatorului, respectiv Ministerului 

Transporturilor, prin Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile 

SA Constanța. 
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Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

1. Impact macro-economic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

11. Impactul asupra 

mediului concurenţial şi 

domeniului ajutoarelor de 

stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impact asupra mediului 

de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impact asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 4- a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, 

cât şi pe termen lung (pe 5 ani)    

                                                                                                                       - mii lei -  

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani Media 

pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) impozit pe profit 

(ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 

(i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

(i) contribuţii de asigurări 
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2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

      b) bugete locale: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

      c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

3. Impact financiar, plus/ minus, din 

care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor veniturilor 

şi/sau cheltuielilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

7. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor proiectului de act 

normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 
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modificate sau abrogate, ca urmare a intrării 

în vigoare a proiectului de act normativ; 

b. acte normative ce urmează a fi elaborate 

în vederea implementării noilor dispoziţii. 

11. Compatibilitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia în domeniul 

achiziţiilor publice 

 

2. Conformitatea proiectului de act normativ 

cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor 

ce transpun prevederi comunitare. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării 

directe a actelor normative comunitare. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene (trimiteri la doctrina juridică). 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg angajamente.  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

6. Alte informaţii. Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborarii proiectului de act normativ 

Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu 

organizaţiile neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

Se va completa la momentul publicării. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 

care a avut loc consultarea precum şi a 

modului în care activitatea acestor organizaţii 

este legată de obiectul proiectului de act 

normativ 

După publicarea pe site-ul ministerului a 

anunţurilor referitoare la elaborarea proiectelor de 

acte normative, organizaţiile neguvernamentale, 

înscrise în Repertoarul MT, sunt informate cu 

privire la anunţurile respective. 

3. Consultări organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia în care 

proiectul de act normativ are ca obiect 

activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile 

Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind 

procedura de consultare a structurilor 

asociative ale autorităţilor administraţiei 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 
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publice locale la elaborarea proiectelor de acte 

normative 

4. Consultări desfăşurate în cadrul consiliilor 

interministeriale în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Aparare a Ţarii 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurentei 

e) Curtea de Conturi 

Jc  Proiectul de act normativ nu necesită aviz de la 

Consiliul Legislativ, Consiliul Suprem de Apărare 

a Ţării, Consiliul Economic şi Social, Consiliul 

Concurenţei şi Curtea de Conturi 

6. Alte informaţii Nu Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea elaborării proiectului de act normativ 

Se va completa la momentul şedinţelor Comisiei 

de Dialog Social. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, 

precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect.  

3. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului 

de act normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/sau locale – 

În conformitate cu legislaţia în vigoare, 

Ministerul Transporturilor este obligat să solicite 

Ministerului Economiei şi Finanţelor înregistrarea 
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înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

modificărilor aprobate prin proiectul de hotărâre, 

fără a fi necesare alte măsuri de implementare. 

2. Alte informaţii  Nu au fost identificate. 

 

Având în vedere cele prezentate mai sus, am elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului 

privind modificarea datelor de identificare și a valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul 

public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei 

Naționale  “Administrația Canalelor Navigabile”- S.A. Constanța, prevăzute în Anexa nr. 16 la 

Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 

domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării. 

 

 

 

 

 

MINISTRUL TRANSPORTURILOR 

LUCIAN ȘOVA 

 

 

 

AVIZĂM FAVORABIL 

 

  

 

           MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE               MINISTRUL JUSTIŢIEI 

              EUGEN ORLANDO TEODOROVICI                                 TUDOREL TOADER 
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GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 
 

H O T Ă R Â R E 

 

privind modificarea datelor de identificare și a valorilor de inventar ale bunurilor din 

domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în 

concesiunea Companiei Naționale  “Administrația Canalelor Navigabile”- S.A. 

Constanța, prevăzute în Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru 

aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca 

urmare a reevaluării 

 

  

Având în vedere dispoziţiile art. 2, alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 

1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al 

statului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului 

nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor 

publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea 

213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1. – Se aprobă actualizarea valorilor de inventar și a datelor de identificare, după caz,  

pentru bunurile din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării efectuate potrivit 

cerințelor legale, a efectuării măsurătorilor cadastrale și a finalizării unor lucrări de investiții, 

potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. – (1)  Ministerul  Transporturilor  îşi va actualiza în mod corespunzător datele în 

evidenţa cantitativ-valorică și împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera 

modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al 

statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului  nr. 1705 / 2006, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 1020 şi 1020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și 

completările ulterioare;  

(2) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate 

concedentă competentă şi Compania Naţională Administratia Canalelor Navigabile S.A., în 

calitate de concesionar, va fi modificat/actualizat în mod corespunzător, conform prevederilor 

legale în vigoare. 

 

 

PRIM – MINISTRU 

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ 

           



ANEXĂ 
DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanța 
pentru care se actualizează datele de identificare si valoarea de inventar ca urmare a reevaluării

ORDONATOR PRINCIPAL : MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ADMINISTRATOR: COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A
COD FISCAL: 11087755

Nr. Crt. NR. MF COD DE 
CLASIFICARE DENUMIRE DESCRIERE TEHNICA ( pe scurt) VALOARE DE 

INVENTAR (in lei)

1 33595 8.18.01TERENURI AFERENTE CANALULUI DUNARE- MAREA , INCLUSIV ZONELE DE SIGURANTA

Suprafaţa totală: 21.587.784,54 mp, din care:

355,687,296

1. Ter. adm. Cernavodă: S = 2.024.273,00 mp; Val. 
= 34.107.846 lei; nr. cad. 1272; înscris în CF nr. 
101589
2. Ter. adm. Saligny: S = 1.784.694,00 mp; Val. = 
10.565.513 lei; nr. cad. 959-1; înscris în CF nr. 
100314
3. Ter. adm. Mircea Vodă: S = 1.523.163,00 mp;
Val. = 11.098.131 lei; nr. cad. 1235-1; înscris în CF 
nr. 100593
4. Ter.adm.Medgidia: S = 2.291.353,00 mp; Val. = 
34.434.155 lei; nr.cad.2744-2; înscris în CF nr.
100599

5. Ter. adm. Medgidia - drum acces nr. 2 port; S 
=10.838 mp; Val. = 118.452 lei; nr. cad. 101663; 
înscris în CF nr. 101663
6. Ter. adm. Castelu: S = 392.723,00 mp; Val. =2.
861.474 lei; nr. cad. 715-1; înscris în CF nr. 100012
7. Ter. adm. Poarta Albă: S = 1.404.356 mp; Val. = 
14.709.192 lei; nr. cad. 1321-1; înscris în CF nr.
100237
8. Ter. adm. Basarabi: S = 1.376.753,19 mp; Val. = 
14.420.072 lei; nr. cad. 1779;înscris în CF nr. 
100683



9. Ter. adm. Valul lui Traian: S = 991.208 mp;  Val. 
= 16.689.466 lei; nr. cad. 1893-S; înscris în CF nr. 
100494

10. Ter. adm. Cumpăna: S = 3.194.955 mp; Val. = 
65.472.779 lei; nr. cad. 100542; înscris în CF nr. 
100542
11. Ter. adm. Bărăganu: S = 172.619,00 mp; Val. = 
864.699 lei; nr. cad. 100199; înscris în CF nr. 
100199
12. Ter. adm. Topraisar: S = 257.728 mp; Val. = 
1.291.039 lei; nr. cad. 1232; înscris în CF nr. 
100264
13. Ter. adm. Agigea: S = 3.466.441 mp; Val. =93.
128.848 lei; nr. cad. 104642; înscris în CF nr. 
104642
14. Ter. adm. Basarabi - drum acces radioreleu: S 
=1.808 mp; Val. = 18.114 lei; nr. cad. 100719; 
înscris în CF nr. 100719  
15. Ter. adm. Cumpăna - depozit pam. "b" ms ; S = 
1.014.808 mp; Val. = 20.795.999 lei; nr. cad. 
100553; înscris în CF nr. 100553; 

16. Ter. adm. Cumpăna -depozit pam. "c + d" ms ; 
S = 938.071 mp; Val. = 19.223.470 lei; nr. cad. 
100634; înscris în CF nr. 100634;
17. Ter. adm. Topraisar -depozit pam. "f1" md;   
S=108.896 mp; Val. =  545.490 lei; nr. cad. 1169; 
înscris în CF nr. 100037; 
18. Ter. adm. Topraisar -depozit pam. "f2" md; S 
=77.490 mp; Val. = 388.172 lei; nr. cad. 1170; 
înscris în CF nr. 100041; 

19. Ter. adm. Agigea -depozit pam. "Agigea" ms ;  
S =45.033,00 mp; Val. =  1.209.947 lei; nr. cad. 
101060; înscris în CF nr. 101060;
20. Ter. adm. Agigea -depozit pam. "g" md;  S 
=511.554,00 mp; Val. = 13.744.438 lei; nr. cad. 
101002; înscris în CF nr. 101002; 

2 33596 8.18.02  Senal navigabil Dunare-Marea Neagra L=64410 m ; 3 biefuri 2,109,003,292

3 33597 8.18.02
 Pereuri legate cu mastic bituminos, Km.

0+000- 4+101 mal stang+mal drept ,
CDMN 

S=72230 mp 1,089,666

4 33598 8.18.02
 Pereuri legate cu mastic bituminos, Km.
4+489- 23+895 mal stang+mal drept ,

CDMN 
S=341545 mp 5,152,566



4 33598 8.18.02
 Pereuri legate cu mastic bituminos, Km.
4+489- 23+895 mal stang+mal drept ,

CDMN 
S=341545 mp 5,152,566

5 33599 8.18.02
 Pereuri legate cu mastic bituminos,  
Km.24+840-35+710 mal stang+mal 

drept ,CDMN  
S=189425 mp 2,857,675

6 33600 8.18.02
 Pereuri legate cu mastic bituminos, Km. 

62+878-64+410 mal stang+mal drept ,
CDMN  

S=26963 mp 409,783

7 33601 8.18.02
Pereuri legate cu mortar de ciment, Km. 
35+710-39+678 mal stang+mal drept ,

CDMN
S=69637 mp 381,101

8 33602 8.18.02  Chesoane mal stang, Km.23+895-
24+840,CDMN L=940 m 7,389,670

9 33603 8.18.02  Pereti mulati mal drept,  Km.23+895-
24+840,CDMN L=940 m 7,641,719

10 33604 8.18.02
 Ziduri de sprijin pana la cota +10,  Km.
39+678-62+476, mal stang+mal drept ,

CDMN 
L=45596 m 126,866,616

11 33605 8.18.02  Protectie sub nivelul apei(sub cota + 7) 
, mal stang+mal drept ,CDMN 

                            S=1960000 mp                             
km.0+000-4+101; 4+489-23+895; 24+840- 
35+710; 35+710-39+678; 62+878-64+210

62,558,185

12 33606 8.18.01
 Zona verde+cleionaje cu prefabricate 
(intre cota + 9 si +10), mal stang+mal 

drept ,CDMN 

                               S=260000 mp                         
km.0+000-4+101; 4+489-23+895; 24+840- 
35+710; 35+710-39+678; 62+878-64+210

788,113

13 33607 8.18.05
 Drumuri de exploatare (infrastructura) 

km 0+300-2+750 , mal drept,canal 
derivatie,cota 10; CDMN 

L=2300 m 80,415



14 33608 8.18.05

 Drumuri de exploatare 
(infrastructura+suprastructura), Km. 
1+920-3+800 mal drept,cota 13,75 ;

CDMN 

L=1880 m 91,180

15 33609 8.18.05
 Drumuri de exploatare (infrastructura), 
Km. 3+400-3+500 mal drept,cota13,75-

17 ;CDMN 
L=100 m 4,640

16 33610 8.18.05
 Drumuri de exploatare 

(infrastructura+suprastructura), Km. 
3+085-3+500 mal drept,cota 17 ;CDMN 

L=410 m 24,251

17 33611 8.18.05

 Drumuri de exploatare 
(infrastructura+suprastructura), Ecl.

Cernavoda-km.61+597,mal drept,cota 
10 ;CDMN 

L=56277 m 1,789,798

18 33612 8.18.05

 Drumuri de exploatare 
(infrastructura+suprastructura), km.

3+500-3+900, mal stang, cota 13,75;
CDMN 

L=400 m 13,580

19 33613 8.18.05

 Drumuri de exploatare 
(infrastructura+suprastructura), Km.

3+800-ecl.Cernavoda, mal stang,cota 
13,75-17; CDMN 

L=300 m 10,184

20 33614 8.18.05

 Drumuri de exploatare 
(infrastructura+suprastructura), ecl. 

Cernavoda-Km.5+350 , mal stang,cota 
10; CDMN 

L=850 m 28,859

21 33615 8.18.05
 Drumuri de exploatare 

(infrastructura+suprastructura), DJ223-
Km.61+597,mal stang,cota 10 ;CDMN 

L=57280 m 1,819,515

22 33616 8.18.05  Amenajare debusare Valea Viteilor 
Km2+722-2+783 , mal stang;CDMN 48,610



22 33616 8.18.05  Amenajare debusare Valea Viteilor 
Km2+722-2+783 , mal stang;CDMN 48,610

23 33617 8.18.05  Racordare Valea Zenoviei Km.15+429 ,
mal stang,CDMN 487,167

24 33618 8.18.05  Racordare Valea Plantatiei Km.16+917, 
mal stang,CDMN 416,435

25 33619 8.18.05  Racordare Vale Agi Cabulul Mare, Km.
25+610 , mal stang;CDMN 311,757

26 33620 8.18.05  Racordare Vale Agi Cabulul Mic, Km.
31+030,mal stang,CDMN 638,033

27 33621 8.18.05  Racordare Vale Carataiul Mare, Km.
33+520 , mal stang,CDMN 671,765

28 33622 8.18.05  Racordare Valea Seaca Km.41+215,
mal stang,CDMN 1,450,308

29 33623 8.18.05  Racordare Descarcator Km45+014 ,mal 
stang ,CDMN 598,411

30 33624 8.18.05  Racordare Vale Straja-Cumpana 1+2, 
Km.50+950 , mal stang; CDMN 556,063

31 33625 8.18.05  Racordare Valea Lazu, Km.62+330, 
mal stang,CDMN 404,334

32 33626 8.18.05  Racordare Vale Km.2+500, mal drept,
CDMN 127,181



32 33626 8.18.05  Racordare Vale Km.2+500, mal drept,
CDMN 127,181

33 33627 8.18.05  Racordare Vale Popa Nica ,Km.11+500 
,mal drept,CDMN 462,563

34 33628 8.18.05  Racordare Vale Remus Opreanu, Km.
19+689, mal drept ;CDMN 491,001

35 33629 8.18.05  Racordare Vale Siminoc, Km.39+313,
mal drept,CDMN  92,195

36 33630 8.18.05  Racordare Vale Serpelea, Km.41+000,
mal drept,CDMN 1,341,481

37 33631 8.18.05  Racordare Vale Mangala Culak, Km.
46+200, mal drept; CDMN  459,156

38 33632 8.18.05  Racordare Vale Straja, Km.47+861, mal 
drept,CDMN 252,581

39 33633 8.18.05  Racordare Vale Cumpana- Potarnichea 
3, Km.52+292, mal drept; CDMN 232,617

40 33634 8.18.05  Racordare Vale Potarnichea1, 
Km57+186,mal drept,CDMN 214,920

41 33635 8.18.05
 Pod pe drumul de exploatare al 

canalului, Pod Km.5 Post TRAFO statia 
pompe,mal stang,CDMN 

L=24 m ; l=4 m 68,778

42 33636 8.18.05
 Pod pe drumul de exploatare al 

canalului, Pod Valea Zenoviei ,Km. 
15+430 , mal stang,CDMN 

L=50 m ; l=4,80 m 115,084



42 33636 8.18.05
 Pod pe drumul de exploatare al 

canalului, Pod Valea Zenoviei ,Km. 
15+430 , mal stang,CDMN 

L=50 m ; l=4,80 m 115,084

43 33637 8.18.05
 Pod pe drumul de exploatare al 

canalului, Pod Valea Plantatiei ,Km. 
16+917 ,mal stang,CDMN 

L=54 m ; l=4,80 m 122,213

44 33638 8.18.05
 Pod pe drumul de exploatare al 

canalului Pod Statie pompare Mircea 
Voda, Km.18+050 , mal stang,CDMN 

L=8 m ; l=6 m 143,804

45 33639 8.18.05
 Pod pe drumul de exploatare al 

canalului, Pod Valea Agi Cabulul Mare,
Km.25+610 ,mal stang,CDMN 

L=36 m ; l=4,80 m 92,732

46 33640 8.18.05
 Pod pe drumul de exploatare al 

canalului, Pod  Vale Agi Cabulul Mic ,
Km.31+030, mal stang,CDMN 

L=54 m ; l=4,80 m 130,890

47 33641 8.18.05
 Pod pe drumul de exploatare al 

canalului, Pod Statie pompare Medgidia 
Vest,Km.32+040, mal stang CDMN 

L=46 m ; l=4,80 m 113,849

48 33642 8.18.05
 Pod pe drumul de exploatare al 

canalului Pod Valea Carataiul Mare,Km. 
33+520,mal stang,CDMN 

L=54 m ; l=4,80 m 123,900

49 33643 8.18.05
 Pod pe drumul de exploatare al 

canalului Pod descarcator Km.45+014,
mal stang,CDMN  

L=36 m ; l=4,80 m 119,081



49 33643 8.18.05
 Pod pe drumul de exploatare al 

canalului Pod descarcator Km.45+014,
mal stang,CDMN  

L=36 m ; l=4,80 m 119,081

50 33644 8.18.05
 Pod pe drumul de exploatare al 

canalului, Pod Straja-Cumpana 1+2,Km.
50+950, mal stang,CDMN 

L=40 m ; l=4,80 m 26,740

51 33645 8.18.05
 Pod pe drumul de exploatare al 

canalului, Pod Straja-Cumpana3, Km.
53+650,mal stang,CDMN 

L=24 m ; l=4,80 m 65,777

52 33646 8.18.05
 Pod pe drumul de exploatare al 

canalului, Pod Valea Lazu,Km.62+389 ,
mal stang,CDMN 

L=18 m ; l=7,80 m 144,921

53 33647 8.18.05
 Pod pe drumul de exploatare al 

canalului, Pod Km.2+200 ,mal drept,
CDMN 

L=12 m ; l=4,80 m 78,687

54 33648 8.18.05
 Pod pe drumul de exploatare al 

canalului, Pod Km.2+500 , mal drept,
CDMN 

L=12 m ; l=4,80 m 180,808

55 33649 8.18.05
 Pod pe drumul de exploatare al 

canalului, Pod Km.3+500, mal drept cota 
13 ,CDMN 

L=20 m ; l=4,80 m 407,242

56 33650 8.18.05
 Pod pe drumul de exploatare al 

canalului, Pod Km.3+500,mal drept, cota 
17,CDMN 

L=20 m ; l=4,80 m 407,242

57 33651 8.18.05
 Pod pe drumul de exploatare al 

canalului, Pod Valea Nica Popa, Km.
11+500, mal drept,CDMN 

L=48 m ; l=4,80 m 132,797

58 33652 8.18.05
 Pod pe drumul de exploatare al 

canalului, Pod Statie Faclia, Km.13+250, 
mal drept,CDMN 

L=6 m ; l= 6 m 56,061



58 33652 8.18.05
 Pod pe drumul de exploatare al 

canalului, Pod Statie Faclia, Km.13+250, 
mal drept,CDMN 

L=6 m ; l= 6 m 56,061

59 33653 8.18.05
 Pod pe drumul de exploatare al 

canalului, Pod Valea Remus Opreanu, 
19+689, mal drept,CDMN 

L=40 m ; l=4,80 m 85,118

60 33654 8.18.05
 Pod pe drumul de exploatare al 

canalului, Pod Agrement, Km. 22+005 , 
mal drept,CDMN 

L=6 m ; l= 6 m 69,536

61 33655 8.18.05
 Pod pe drumul de exploatare al 

canalului, Pod Agrement Km. 22+800, 
mal drept,CDMN 

L=6 m ; l= 6 m 94,724

62 33656 8.18.05
 Pod pe drumul de exploatare al 

canalului, Pod Agrement Km.22+930, 
mal drept,CDMN 

L=6 m ; l= 6 m 94,778

63 33657 8.18.05
 Pod pe drumul de exploatare al 

canalului, Pod Valea Manzului, Km.
29+190 ,mal drept,CDMN 

L=6 m ; l= 4,80 m 85,400

64 33658 8.18.05
 Pod pe drumul de exploatare al 

canalului, Pod Priza Basarabi, Km.
35+050, mal drept,CDMN 

L=48 m ; l=4,80 m 84,608

65 33659 8.18.05
 Pod pe drumul de exploatare al 

canalului, Pod Valea Siminoc, Km.
39+313, mal drept,CDMN 

L=10 m ; l=4,80 m 18,765

66 33660 8.18.05
 Pod pe drumul de exploatare al 

canalului, Pod Valea Mangala Culac, 
Km.46+288 , mal drept,CDMN 

L=36 m ; l=4,80 m 131,889

67 33661 8.18.05
 Pod pe drumul de exploatare al 

canalului, Pod Valea Straja ,km.47+861, 
mal drept,CDMN 

L=36 m ; l=4,80 m 169,738

68 33662 8.18.05
 Pod pe drumul de exploatare al 

canalului, Pod Valea Potarnichea, Km.
50+326 ,mal drept,CDMN  

L=38m;l=4,80 m 96,297

69 33663 8.18.05
 Pod pe drumul de exploatare al 
canalului, Pod Valea Cumpana- 

Potarnichea 3, Km.53, mal drept,CDMN 
L=10 m ; l=4,80 m 97,484



69 33663 8.18.05
 Pod pe drumul de exploatare al 
canalului, Pod Valea Cumpana- 

Potarnichea 3, Km.53, mal drept,CDMN 
L=10 m ; l=4,80 m 97,484

70 33664 8.18.05

 Pod pe drumul de exploatare al 
canalului, Pod Valea Cumpana- 

Potarnichea 2, Km.55+550, mal drept,
CDMN 

L=16 m ; l=4,80 m 60,847

71 33665 8.18.05

 Pod pe drumul de exploatare al 
canalului, Pod Valea Cumpana- 

Potarnichea 1, Km.57+186, cota +10, 
mal drept, CDMN 

L=24 m ; l=4,80 m 135,457

72 33666 8.18.05

 Pod pe drumul de exploatare al 
canalului, Pod Valea Cumpana- 

Potarnichea1, Km.57+186, cota +52, 
mal drept, CDMN 

L=24 m ; l=6 m 117,371

73 33667 8.18.05  Podete tubulare mal stang+mal drept, 
km.3+050-39+609,CDMN 115 buc. L=11 m 453,622

74 33668 8.18.05  Podete dalate mal stang,cota 10, 
CDMN 7 buc. 

L=11 m ; km:23+895; 39+800; 39+950;
40+250; 40+700; 40+800; 41+020 36,901

75 33669 8.18.05  Podete dalate mal drept , cota 10,
CDMN 3 buc. L=11 m; km: 23+579; 40+200; 40+670 15,815

76 33670 8.18.08  Descarcatori mal drept 16 buc. 

km: 3+800; 4+000; 30+185; 30+385; 30+585; 
30+785; 35+714; 36+553; 36+816; 37+040; 
37+310;37+547; 37+843; 38+066;38+234; 

38+438

187,632

77 33671 8.18.08  Rigole dalate la marginea drumului, mal 
drept, km.3+400-41+000, CDMN L=30991 m 139,396

78 33672 8.18.08  Rigole dalate la marginea drumului, mal 
stang , km.21+500-41+020, CDMN L=15695 m 135,852

79 33673 8.18.08
 Rigole dalate acoperite cu dale in zona 
oras Medgidia ,   Km.23+895-24+840, 

mal stang+mal drept, CDMN 
L=1890 m 38,843



79 33673 8.18.08
 Rigole dalate acoperite cu dale in zona 
oras Medgidia ,   Km.23+895-24+840, 

mal stang+mal drept, CDMN 
L=1890 m 38,843

80 33674 8.18.08  Rigole nedalate la marginea drumului, 
mal drept , km.18+880 -21+020 , CDMN L=2140 m 30,683

81 33675 8.18.08  Rigole nedalate la marginea drumului, 
mal stang, km.26+500-32+500 ,CDMN L=1335 m 19,142

82 33676 8.18.08
 Colector lateral pentru evacuarea 

apelor exfiltrate din  canal, mal stang, 
Km.9+550-21+500,CDMN 

L=10700 m 340,248

83 33678 8.18.08  Sant de garda pereat ,mal drept, Km.
23+054-37+490,CDMN L=1494 m 36,093

84 33679 8.18.08  Rigola nepereata cota +26, mal drept, 
Km.30+265-30+535,CDMN L=270 m 3,024

85 33680 8.18.08  Rigola pereata, mal drept, Km.30+150-
30+670 , cota+20,CDMN L=520 m 11,902

86 33681 8.18.08  Rigola pereata, mal drept, Km.30+150-
30+250, cota+14,CDMN L=100 m 2,289

87 33682 8.18.08  Rigola pereata, mal drept,  Km30+634-
30+764,  cota+14,CDMN L=130 m 2,975

88 33683 8.18.08  Zid de sprijin Km.24+000-30+579,
CDMN L=1462 m 1,912,526

89 33684 8.18.08  Dren ramfort  Km.30-31, mal drept ,
CDMN L=1000 m 190,433

90 33685 8.18.08  Zid de sprijin din gabioane, Km.18+470-
18+722 , mal drept, CDMN 364 buc 54,256



91 33686 8.18.08  Zid de sprijin din gabioane, Km.23+088-
23+616 , mal drept,CDMN 118 buc 13,105

92 33687 8.18.08  Zid de sprijin din gabioane, Km.30+186-
30+584, mal drept, CDMN 396 buc 43,981

93 33688 8.18.08
 Protectie usoara din caroiaje 

prefabricate,  Km.18+470-18+822 , mal 
drept,CDMN 

L=352 m 8,506

94 33689 8.18.08
 Protectie usoara din caroiaje 

prefabricate,   Km.23+088-23+616, mal 
drept, cota 10-14,CDMN 

L=528 m 12,760

95 33690 8.18.08
 Protectie usoara din caroiaje 

prefabricate, Km. 23+145-23+616 ,mal 
drept,cota 10-18,CDMN 

L=471 m 11,382

96 33691 8.18.08
 Protectie usoara din caroiaje 

prefabricate,  Km.24+000-24+560 , mal 
stang,CDMN 

L=560 m 4,985

97 33692 8.18.08
 Protectie usoara din caroiaje 

prefabricate,   Km.38+550-38+705 ,mal 
drept,CDMN 

L=155 m 1,380

98 33693 8.18.08
 Consolidare cu ramforti umpluti cu 

casete,  Km.23+617-23+713 ,mal drept,
CDMN 

L=96 m 165,212

99 33694 8.18.08  Zid captusire cu ramforti, Km.18+420-
18+770, mal drept, CDMN L=350 m 397,120

100 33695 8.18.08
 Parapet metalic faleza Medgidia, Km.
23+895-24+840, mal stang+mal drept, 

CDMN 
L=1880 m 98,587



100 33695 8.18.08
 Parapet metalic faleza Medgidia, Km.
23+895-24+840, mal stang+mal drept, 

CDMN 
L=1880 m 98,587

101 33696 8.18.05  Drum acces dana  bief II,CDMN L=600 m 28,813

102 33697 8.18.02  Cheu pereat dana bief II,CDMN L=20 m 99,376

103 33698 8.18.02  Cheu pereat dana bief I,CDMN L=100 m 410,522

104 33699 8.18.02  Platforma descarcare dana bief I,CDMN S=11590 mp 342,431

105 33700 8.18.08 Ecluza Cernavoda,km.4+100-4+480,
CDMN

Tipul ecluzei: gemene, cu o treapta; 
Dimensiunile sasului: L=310 m; l=25 m; Cota 
coronament: 17 mrMB; Cota radier sas: -1,50 

mrMB Gabarit de aer: 17 m.

118,058,948

106 33701 8.18.08 Ecluza Cernavoda,Port asteptare 
amonte, km.3+080-4+100,CDMN

Zona acostare: mal drept - L=800 m; mal 
stang - L=700 m Zona dirijare: mal drept - 

L=220 m; mal stang - L=220 m
33,804,571

107 33702 8.18.08 Ecluza Cernavoda,Port asteptare aval, 
km.4+480-5+500, CDMN

Zona acostare: mal drept - L=400 m; mal 
stang - L=800 m Zona dirijare: mal drept - 

L=220 m; mal stang - L=220 m
33,804,571

108 33703 8.18.08 Ecluza Agigea , km.62+500-62+880,
CDMN

Tipul ecluzei: gemene, cu o treapta; 
Dimensiunile sasului: L=310 m; l=25 m; Cota 
coronament: 11 mrMB; Cota radier sas: -7,50 

mrMB

93,753,451



109 33704 8.18.08 Ecluza Agigea,Port asteptare amonte,  
km.61+480-62+500,CDMN

Zona acostare: mal drept - L=800 m; mal 
stang - L=800 m Zona dirijare: mal drept - 

L=220 m; mal stang - L=220 m
24,656,199

110 33705 8.18.08 Ecluza Agigea, Port asteptare aval,  km.
62+880-63+500,CDMN

Zona acostare: mal drept - L=400 m; mal 
stang - L=400 m Zona dirijare: mal drept - 

L=220 m; mal stang - L=220 m
24,656,199

111 33706 8.18.02 Consolidari alunecare km.54+330-
54+575, mal drept, CDMN L=245 m 1,790,141

112 33707 8.18.02 Consolidari taluze, km.58+050-58+320, 
mal drept, CDMN L=270 m 46,732

113 33708 8.18.02 Consolidari taluze km.57+300-58+000, 
mal stang, CDMN L=700 m 569,724

114 33709 8.18.01
TERENURI AFERENTE CANALULUI 
POARTA ALBA-MIDIA,NAVODARI, 
INCLUSIV ZONELE DE SIGURANTA

Suprafaţa totală: 9.836.870,02 mp, din care:

177,561,868

1. Ter. adm. Poarta Albă: S = 2.017.759 mp; 
Val. = 21.133.954 lei; nr. cad. 1297; înscris în 
CF nr. 101189
2. Ter. adm. Ovidiu 1: S = 1.892,0 mp; Val. = 
46.526 lei; nr. cad. 2519/s; înscris în CF nr. 
100527
3. Ter. adm. Ovidiu 2: S=2.384.514,0 mp; Val. 
= 58.637.727 lei; nr. cad. 2528/s; înscris în CF 
nr. 100529



114 33709 8.18.01
TERENURI AFERENTE CANALULUI 
POARTA ALBA-MIDIA,NAVODARI, 
INCLUSIV ZONELE DE SIGURANTA

4. Ter. adm. Lumina: S = 362.150,0 mp; Val. = 
8.575.813 lei; nr. cad. 1807; înscris în CF nr. 
100277

177,561,868

5. Ter. adm. Năvodari: S = 3.836.603 mp; Val. 
= 69.886.032 lei; nr. cad. 2486; înscris în CF 
nr. 101382
6. Ter. adm. Năvodari - drum acces 1: S = 
1.713,03 mp; Val. =  17.942 lei; nr. cad. 2472; 
înscris în CF nr. 101215
7. Ter. adm. Năvodari - drum acces 2: S = 
4.732,25  mp; Val. = 49.565 lei; nr. cad. 
2473/s; înscris în CF nr. 101071
8. Ter. adm. Corbu - drum acces: S = 6.241,93 
mp; Val. = 65.376 lei; nr. cad. 2137; înscris în 
CF nr. 101113
9. Ter. adm. Corbu 1: S = 1.572,56 mp; Val. = 
19.335 lei; nr. cad. 2138;  înscris în CF nr.
101112
10. Ter. adm. Corbu 2: S=12.843,38 mp; Val. 
= 157.916 lei;  nr. cad. 2141; înscris în CF nr. 
101117
11. Ter. adm. Corbu 3: S = 1.648,62 mp; Val. 
= 20.271 lei; nr. cad. 2139; înscris în CF nr. 
101116
12. Ter. adm. Corbu 4: S = 1.148,97 mp; Val. 
= 14.127 lei; nr. cad. 2140; înscris în CF nr. 
101319
13. Ter. adm. Poarta Albă - depozit pam. "D1" 
md ; S =362.917,35 mp; Val. =3.801.185 lei; 
nr. cad. 102430; înscris în CF nr. 102430; 

14. Ter. adm. Poarta Albă - depozit pam. 
"D2/1" ms ; S =232.574,94 mp; Val. = 
2.435.983 lei; nr. cad. 1295; inscris in CF nr. 
102473
15. Ter. adm. Poarta Albă - depozit pam. 
"D2A" ms; S =152.958,00 mp; Val. = 
1.602.078 lei; nr. cad. 101072; înscris în CF 
nr. 101072; 
16. Ter. adm. Ovidiu - depozit pam. "D4" ms ; 
S =275.600,00 mp; Val. =  6.777.296 lei; nr. 
cad. 2518; inscris in CF nr. 100524



17. Ter. adm. Ovidiu - depozit pam. "D5" md ; 
S =64.000,0 mp; Val. = 1.573.828 lei; nr. cad. 
2520/s; înscris în CF nr. 100526; 
18. Ter. adm. Lumina - depozit pam. "D6" ms ; 
S =116.000,0 mp; Val. = 2.746.912 lei;  nr. 
cad. 1810/s; înscris în CF nr. 100280; 

115 33710 8.18.03
Senal , diguri, consolidari, drumuri de 

exploatare, km. 0+000-8+000, mal stang 
+ mal drept, CPAMN

Senal: L=8000 m;l = 42,40m - 47m Tip de 
protectie: - saltea de fascine si prism de 

anrocamente, in sectiunea udata; -pereu din 
piatra bruta in zona valurilor; -caroiaje si 

insamantari intre cotele +9 - +10 Drumuri pe 
bancheta de cota +10:   - mal stang: L = 8000 

m; l = 6,50 m;   - mal drept: L = 8000m; l = 
6,50 m.

31,417,994

116 33711 8.18.03

Senal , diguri, consolidari, drumuri de 
exploatare, km. 8+000-14+815, mal 

stang + mal drept, CPAMN nr. cad. 1297 
nr. cad. 2519 nr. cad. 2528

Senal: L=6815 m;l =  47m - 50m;

23,994,149

Tip de protectie: - saltea de fascine si prism de
anrocamente, in sectiunea udata,km8-10+300
-pereu din piatra bruta in zona valurilor;
km. 8-10+300
-caroiaje si insamantari intre cotele +9 - +10
km.8-10+300
-ziduri de trecere, km.10+300-12+020;



116 33711 8.18.03

Senal , diguri, consolidari, drumuri de 
exploatare, km. 8+000-14+815, mal 

stang + mal drept, CPAMN nr. cad. 1297 
nr. cad. 2519 nr. cad. 2528

-ziduri de captusire, km.12+020-14+815; Km 
12+500 – 13+000 mal drept
-rigola ranforsata cota +10mrMB;
- podet dalat la cota +10mrMB;
- cavalier la cota teren natural;
- descarcator km 12+617;
Rigola trapezoidala cota teren naturalpodet 
dalat peste descarcator km 12+617;

23,994,149

Drumuri pe bancheta de cota +10:
  - mal stang: L = 6815 m; l = 6,50 m;
  - mal drept: L = 6815 m; l = 6,50 m.

117 33712 8.18.03
Senal , diguri, consolidari, drumuri de 
exploatare, km. 15+600-20+888, mal 

stang + mal drept, CPAMN

Senal: L=5288 m;l =  47m ; Tip de protectie: - 
saltea de fascine si prism de anrocamente, in 

sectiunea udata,cota +4,25-+1 -pereu din 
piatra bruta, cota +1-+3; -caroiaje si 

insamantari intre cotele +3 -+4,50; Drumuri pe 
bancheta de cota +4,50:   - mal stang: L = 

5288 m; l = 6,50 m; - mal drept: L =5288 m; l = 
6,50 m.

39,585,652

118 33713 8.18.03
Senal , diguri, consolidari, drumuri de 
exploatare, km.20+888 -25+070, mal 

stang + mal drept, CPAMN

Senal: L=4182 m;l = 42 m - 47m

53,467,023

Tip de protectie: - saltea de fascine si prism de
anrocamente, in sectiunea udata;
-pereu din piatra bruta in zona valurilor;
-caroiaje si insamantari intre cotele +3 -+4,50;
Drumuri pe bancheta de cota +4,50:
  - mal stang: L = 4182 m; l = 6,50 m;
  - mal drept: L =4182 m; l = 6,50 m.

119 33714 8.18.03 Racordarea cu lacul Tasaul, km.25+070-
25+890,CPAMN L=820 m 3,677,455

120 33715 8.18.03 Senal navigabil in zona  racord cu Portul 
Midia, Km.25+890-27+557,CPAMN L=1667 m 6,584,745



121 33716 8.18.08 Descarcator reversibil lac Tasaul,
CPAMN 232,043

123 33717 8.18.08 Racordarea vailor afluente la canal,
CPAMN

1. Rac.V.Cocosu,km.1+665, mal drept ;

2,875,569

2. Rac.V.Carataiul Mic, km.1+780,mal stang
3. Rac. Vale V4, km.3+860,mal drept;
4. Rac. Vale V5, km.6+700,mal drept;
5. Rac. Vale V1, km.7+020,mal stang ;
6. Rac. Valea Viilor, km.9+275,mal stang ;
7. Rac. Vale V6, km.10+535,mal drept;
8. Rac. Vale Nazarcea, km.11+800,mal stang ;
9. Rac. Vale V7, km.15+080,mal drept;
10. Rac. Vale V2, km.15+900,mal stang ;
11. Rac. Valea Neagra, km.16+725,mal stang ;
12. Rac. Vale V3, km.21+000,mal stang ;

124 33718 8.18.08 Ecluza Ovidiu , Km.15+230-15+432,
CPAMN

Tipul ecluzei: gemene, cu o treapta;

44,640,615

Dimensiunile sasului: L=145 m; l=12,50 m;
Cota coronament: 11 mrMB;
Cota radier sas: -4,25 mrMB
Gabarit de aer: 13,50 m.

125 33719 8.18.08 Ecluza Ovidiu . Porturi de asteptare,
CPAMN

Port asteptare amonte,km.14+820-15+230:

27,036,125

 -Zona acostare: mal drept - L=290 m;l=90 m;
mal stang - L=290 m; l=90 m ;
 -Zona dirijare: mal drept - L=120 m;l=90 m;



125 33719 8.18.08 Ecluza Ovidiu . Porturi de asteptare,
CPAMN

mal stang - L=120 m; l=90 m ; 27,036,125
Port asteptare aval,km.15+432-15+842:
 -Zona acostare: mal drept - L=290 m;l=90 m ;
mal stang - L=290 m ; l=90 m ;
 -Zona dirijare: mal drept - L=120 m;l=90 m ;
mal stang - L=120 m ; l=90 m 

126 33720 8.18.08 Ecluza Navodari, Km.25+477-25+679,
CPAMN

Tipul ecluzei: gemene, cu o treapta;

58,364,619
Dimensiunile sasului: L=145 m; l=12,50 m;
Cota coronament: 4,50 mrMB;
Cota radier sas: -6,50 mrMB
Gabarit de aer: 12,75 m.

127 33721 8.18.08 Ecluza Navodari . Porturi de asteptare,
CPAMN

Port asteptare amonte,km.25+077-25+477:

19,250,093

 -Zona acostare: mal drept - L=250 m;l=90 m;
mal stang - L=0 m; l=0 m ;
 -Zona dirijare: mal drept - L=120 m;l=90 m;
mal stang - L=120 m; l=90 m ;
Port asteptare aval,km.25+679-25+924:
 -Zona acostare: mal drept - L=125 m;l=90 m ;
mal stang - L=125 m ; l=90 m ;
 -Zona dirijare: mal drept - L=120 m;l=90 m ;
mal stang - L=120 m ; l=90 m 

128 33722 8.18.08 Ecluza Navodari.Galerii de evacuare 
ape mari ,  km.25+400,CPAMN 565,497

129 33723 8.18.03 Canal navigabil din Lacul tasaul, 
CPAMN

Senal: L=5500 m;l = 42 m - 47m

28,931,361

Tip de protectie: - saltea de fascine si prism de
anrocamente, in sectiunea udata;
-pereu din piatra bruta in zona valurilor;
-caroiaje si insamantari intre cotele +3 -+4,50;
Drumuri pe bancheta de cota +4,50:

130 33724 8.18.05

Drumuri de exploatare la marginea 
amprizei Valea Potarnichea, km.

57+000-60+000, mal drept, cota 51,2 
CDMN

L=3000 m 409,657



130 33724 8.18.05

Drumuri de exploatare la marginea 
amprizei Valea Potarnichea, km.

57+000-60+000, mal drept, cota 51,2 
CDMN

L=3000 m 409,657

131 33725 8.18.05
Legaturi rutiere ,km.0+270-1+160,mal 
drept, portul vechi Cernavoda - DJ223,

cota 10-14, CDMN
L=890 m 36,014

132 33726 8.18.05
Legaturi rutiere DJ223 - ecluza 

Cernavoda, mal drept, cota 17-25, 
CDMN

L=910 m 201,987

133 33727 8.18.05 Legaturi rutiere ,km.23+895-str.Albinelor 
Medgidia, mal drept, cota 10-12, CDMN L=165 m 7,484

134 33728 8.18.05
Accese Port Medgidia ( accesul 1 + 
accesul 2), mal drept, cota 10-15, 

CDMN
L = 1210 m 307,590

135 33729 8.18.05 Accese Port Basarabi mal drept, cota 10 
-20, CDMN L = 3200 m 104,173

136 33730 8.18.05
Acces la ecluza Agigea km.61+597 - 

62+248, bretele, mal drept, cota 10 - 22, 
CDMN

L = 1380 m 756,824

137 33731 8.18.05 Legaturi rutiere  ecluza Cernavoda-
DJ223, mal stang, cota 17, CDMN L = 300 m 63,929

138 33732 8.18.05 Legaturi rutiere Statia TRAFO SPC-
DJ223, mal stang, cota 11-14,CDMN L =220 m 21,529

139 33733 8.18.05
Acces la ecluza Agigea km.61+597 - 

62+248, bretele, mal stang, cota 10 - 22, 
CDMN

L = 1560 m 457,247



139 33733 8.18.05
Acces la ecluza Agigea km.61+597 - 

62+248, bretele, mal stang, cota 10 - 22, 
CDMN

L = 1560 m 457,247

140 33734 8.18.05 Drumuri de acces la obiectivele 
canalului, CPAMN

Acces la pct. de acostare P.Alba: L = 1000m,

2,820,544

l = 7 m
Legatura la DN22C: mal stg-L = 500 m, l = 7m;
mal dr. - L=500 m,l = 7 m;
Accese la ecluza Ovidiu: L = 1300 m, l = 7 m;
Accese la ecluza Navodari:L = 900 m, l = 7 m;
Accese la port Ovidiu: L = 500 m, l = 7 m;
Accese la ecluza port Luminita:L=1500m,l =7m;

141 33946 8.18.02 Dane si cheiuri , Port Medgidia,mal 
drept, CDMN

Total dane: L = 2487,33 m

52,756,287

Dane pasageri (Danele I - III): L = 300 m;
Dane industriale (Danele IV - XVII): L = 1465 m;
Dana tehnica ( Dana XVIII): L = 120 m;
Dane comerciale ( danele XVIX - XXIII): L = 500m
Dana bunkeraj(Dana XXIV): L = 102,33 m.

142 33947 8.18.02
Port Medgidia,Front asteptare amonte, 
km.26+010-26+612, mal drept, CDMN 
km.26+010-26+612 , mal drept, CDMN

                          L=602 m                                      
Front de asteptare, desfacere - refacere 
convoaie ce se realizeaza cu Duc D'Albi.

73,939

143 33948 8.18.02 Port Medgidia, Front asteptare aval, km.
27+420-27+721 ,  mal drept, CDMN

                          L= 301 m                               
Front de asteptare, desfacere - refacere 
convoaie ce se realizeaza cu Duc D'Albi.

96,252

144 33949 8.18.02
Port Medgidia,sustineri  taluze, Km.

26+010-26+612, cota +12, mal drept, 
CDMN

L = 602 m 150,774

145 33951 8.18.02 Port Basarabi. Dane si cheiuri, mal 
drept, CDMN

Total dane: L = 920 m

15,604,244

Dane pasageri (Danele I - II): L = 150 m;



145 33951 8.18.02 Port Basarabi. Dane si cheiuri, mal 
drept, CDMN

Dane comerciale ( danele III - IV): L = 300m
15,604,244Dane amarare (Danele VI - VIII): L = 320 m

Dana bunkeraj (Dana XII): L = 100 m.

Dana MApN( Dana XIII): L = 50 m

146 33952 8.18.02 Port Basarabi, Front asteptare amonte, 
km 38+950- 39+250, mal drept, CDMN

                        L = 300 m                                   
Front de asteptare, desfacere - refacere 
convoaie ce se realizeaza cu Duc D'Albi.

126,054

147 33953 8.18.02 Port Basarabi.Zid sprijin, Km.39+578-
39+678, mal drept, CDMN L = 100 m 1,778,708

148 33954 8.18.02 Aparare mal zona racord Port  Basarabi, 
km.39+320 - 39+500, mal drept,CDMN L = 180 m 666,607

149 33956 8.18.02 Port Ovidiu, kM.16+000 - 16+500,mal 
drept,CPAMN

Tipuri de chei: - chei vertical de greutate;

14,657,650
  - chei tip estacada
  - chei pereat.
Front asteptare, desfacere si refacere 
 convoaie L = 400 m

150 33958 8.18.02 Port Luminita ,CPAMN

Tipuri de chei:  - chei tip estacada

15,473,476  - chei pereat.
Front asteptare, desfacere si refacere 
 convoaie L = 225 m

151 34008 8.18.05 Drum tehnologic in Portul Medgidia, mal 
drept,CDMN  L = 1305 m 348,936

152 34009 8.18.02 Port Medgidia,Front asteptere amonte,
senal de acces, mal drept, CDMN 2,125,168

153 34010 8.18.02 Port Medgidia,Front asteptere aval,senal 
de acces, 2,125,168



153 34010 8.18.02 Port Medgidia,Front asteptere aval,senal 
de acces, 2,125,168

154 34011 8.18.04 Port Basarabi. Acvatoriu, mal drept, 
CDMN  S  = 154200 mp 24,181,861

155 34012 8.18.02 Port Basarabi,Front asteptere amonte,
senal de acces, mal drept, CDMN 1,040,133

156 144776 8.18.02 Canal derivatie, excavatii, protectii, 
CDMN  L = 3240 m 61,270

157 144777 8.18.02

Consolidari taluzuri - drumuri de acces pe taluz cota +10,

 L = 43,194 m 71,302,335

A1 - A12;Podete dalate, tubulare; santuri si rigole pe diferite
cote; caroiaje, drenuri,gabioane,plase ancorate torcretate,
cu ochiuri,masca,cordon drenat; descarcatori; rigole 
ranforsate,ranforti, consolidari cu cadre prefabricate, cu 
ziduri de beton, cu casoaie; pilastri;
 mal stang + mal drept, km. 40+000- km. 61 + 597, CDMN
nr. cad. 13199; nr. cad. 2138; nr. cad. 1893
nr. cad. 1232; nr. cad. 10125; nr. cad. 1779

158 144778 8.18.08 Racordare Valea Manzului, km 28+100,
md, CDMN 5,457

159 144779 8.18.08 Racordare Valea Potirnichea, km 
50+326 , md, CDMN 57,172

160 144780 8.18.08 Racordare Valea Straja - Cumpana 3, 
km 53 + 650, ms, CDMN 32,111

161 144781 8.18.08 Racordare Valea Cumpana - Potirnichea 
2 km , km 55 + 550, md, CDMN 13,256



161 144781 8.18.08 Racordare Valea Cumpana - Potirnichea 
2 km , km 55 + 550, md, CDMN 13,256

162 144782 8.18.04 Port Medgidia, Acvatoriu mal drept,
CDMN  S = 232300 mp 199,938

163 144783 8.18.05
Drum de exploatare la marginea 

amprizei, km 40 - 61+597, ms + md, 
cota 25 - 73, CDMN

 L = 34.225 m  107,276

164 144784 8.18.05
Drum de acces la portul fluvio - maritim 
Agigea, ms +md, km 62+248 - 64+166, 

CDMN
 L = 3850 m 17,896

165 153398 8.18.02  Amenajare rau Arges pentru aparare 
contra inundatiilor, irigatii si alte folosinte 101,401,798

Regularizare rau aval  baraj Mihailesti, 
L Regularizare = 83,242 km; aparari de mal,
rampe pod Herendesti, pod rutier Cocioc-Sabar,
5 buc.subtraversari dig rau Arges

166 153400 8.18.04 Portul Glina S Port = 4ha V acvatoriu = 560 mii mc 11,400

168 153404 8.18.03 Regularizare rau Dambovita  mal stang 
si mal drept Regularizare albie intre km.15+700 –19+200 2,627,706
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